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Mercury (Hg) tends to concentrate in sediments deposited right after major glacial
events as a result from leaching of volcanogenic mercury from land surface and
accumulation along argillaceous sediments. The usually low geological background
concentrations of Hg makes this trace element suitable for identifying accumulation pulses
during sedimentation that can be tentatively related to weathering processes and thus to
climatic changes. Intense volcanism has witnessed the Cretaceous-Paleogene transition
(KTB) and was, perhaps, responsible for dramatic climatic changes responsible for the
decrease in biodiversity and mass extinction.
We have used Hg as a proxy for volcanic activity and atmospheric Hg and CO2 buildup
across the KTB in the Bajada de Jagüel Formation in the Neuquen Basin and in the
Yacoraite Formation, respectively in the Patagonia and northwestern Argentina. Hg contents
up to 250 ng.g−1 have been found in the Yacoraite Formation and up to 400 ng.g−1 in the
Bajada de Jaguel Formation. In three drill cores across the KTB in the Paraiba Basin,
northeastern Brazil, Hg contents also increased from the late Maastrichtian to early Danian.
Hg spikes predating the KTB are, perhaps, the record of volcanic activity before (but very
close to) this transition. At Stevns Klint, Denmark, Hg contents reached almost 250 ng.g−1
within a 5 cm thick-clay layer (Fish Clay) that comprises the K-T transition, and exhibits a
marked
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Sr/86Sr positive excursion and

206

Pb/204Pb (t = 65 Ma) and

187

Os/188Os (t = 65Ma)

negative excursions that have been previously reported. The maximum concentration of Hg
in the Yacoraite Formation and at Stevns Klint (~250 ng.g-1) is similar to that of volcanogenic
Hg accumulated in cap carbonates (~ 280 ng.g-1), deposited in the aftermath of a
Neoproterozoic snowball event, a comparative extreme environmental turnover, in absence
of known meteorite impact. A co-variation between Hg and Al2O3 contents has been
observed in all of the studied sections across the KTB, suggesting that Hg is probably
adsorbed onto clays. Thermo-desorption experiments in selected samples from the Yacoraite

Formation showed Hg+2 as the major species present, which is in agreement with a volcanic
origin.
Combined Hg and C-isotope chemostratigraphy may become a powerful tool for the
eventual assessment of the role of volcanic activity during extreme climatic and biotic
events, such as those during the Cretaceous-Tertiary boundary.
Keywords: K-T boundary, mercury, C and O isotopes, chemostratigraphy, thermo-desorption

Explorando a Geoquímica de Marte com o Robô
“Curiosity”
Nilton O. Renno
University of Michigan
Ann Arbor, MI
O Mars Mars Science Laboratory Curiosity Rover foi desenvolvido para avaliar se Marte
já teve vida micreobial. Uma vez que a água líquida é um ingrediente básico para a vida
como a conhecemos, para entender o potencial de existência de vida em outros
planetas, devemos em primeiro lugar entender o comportamento da água nestes
lugares. Nesta apresentação o Curiosity Rover, seus instrumentos e seu local de
aterrisagem em Marte serão descritos brevemente. As atuais evidências para os
processos aquosos em Marte serão discutidos. A apresentação termina com uma
discussão sobre os resultados inicias do Curiosity.
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Datação U-Pb precisa de sequências sedimentares
Márcio Martins Pimentel
Universidade de Brasília - UnB
A datação precisa e acurada de sequências sedimentares detríticas tem sido
um dos maiores desafios da geocronologia. Duas estratégias principais tem
sido adotadas, com o uso do sistema U-Pb de desintegração radioativa: (i)
datação direta de sobrecrescimento de xenotima diagenética em zircões
detríticos e (ii) datação de intercalações de rochas vulcânicas/piroclásticas.
No primeiro caso, as dificuldades têm sido de duas naturezas: (i)
sobrecrescimentos de xenotima diagenética não são muito comuns e são
relativamente difíceis de identificar, (ii) muitas vezes os sobrecrescimentos
não apresentam espessuras suficientes para serem analisados por métodos
micro-analíticos tais como SHRIMP e LA-ICPMS. Datação precisa de
intercalações vulcânicas/piroclásticas tem recentemente recebido muita
atenção, especialmente com o desenvolvimento da metodologia CA-IDTIMS
(chemical abrasion isotope dilution thermal ionization mass spectrometry),
agregada ao uso de spike duplo e outras inovações metodológicas. Essa
metolodogia tem permitido precisões antes não imaginadas, com importantes
implicações para definições mais precisas da Escala do Tempo Geológico e
determinação de taxas de sedimentação extremamente refinadas.
No presente trabalho apresentamos resultados recentes em intercalações
tufáceas em rochas sedimentares da Bacia de Neuquen, Patagônia
Argentina, as quais têm apontado para uma nova definição do limite
Jurássico-Cretáceo da Escala do Tempo Geológico.

A REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL: PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS E ESTÁGIO ATUAL DE IMPLANTAÇÃO.
Maria Antonieta Alcântara MOURÃO
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, maria.antonieta@cprm.gov.br

Resumo
A rede de monitoramento das águas subterrâneas foi concebida, projetada e implantada pela CPRM,
em consonância com suas atribuições de Serviço Geológico do Brasil, considerando a necessidade
de ampliação dos conhecimentos relativos aos principais aquíferos do Brasil e a exigência constante
em vários instrumentos legais como importante ação para subsidiar a gestão dos recursos hídricos
subterrâneos. Esta rede é de natureza essencialmente quantitativa, consistindo de poços construídos
pela CPRM e poços cedidos por empresas de abastecimento nos quais foram instalados
equipamentos automáticos de medidas de nível d’água. O aspecto qualitativo está sendo tratado
como um sistema de controle e alerta envolvendo análises químicas completas na instalação do poço
de monitoramento e a cada cinco anos, e análises “in loco”, com frequência anual ou bianual, de 8
(oito) parâmetros considerados indicadores. Atualmente existem 284 estações de monitoramento
distribuídas em 18 estados e abrangendo 26 aquíferos.
Palavras chaves: rede de monitoramento, gestão integrada de recursos hídricos

Abstract
The monitoring network of groundwater was conceived, designed and implemented by CPRM, in line
with its assignment of Geological Survey of Brazil. This considered the need to increase knowledge of
the major aquifers of Brazil and the requirement in various legal instruments as an important action to
support the management of groundwater resources. This network is essentially quantitative and
consists of wells built by CPRM as well as lent by sanitation companies. In these wells was installed
automatic equipment of water level measurements. The aquifers qualitative aspect is being treated as
a system of chemical warning and control that consists of a complete chemical analysis during the
installation of the monitoring well and another one every five years. Annually or biannually other
chemical "in loco" analyzes will often take place, that consist of eight (8) parameters which are
considered indicators. Currently there are 284 monitoring stations in Brazil distributed in 18 States and
covering 26 aquifers.
Key words: groundwater monitoring network; integrated water resources management

1. Introdução
O monitoramento contínuo da água subterrâneo constitui procedimento de extrema
importância para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, pois proporciona a reunião de
informações qualitativas e quantitativas e permite avaliar os impactos das atividades
antrópicas nos sistemas aquíferos.
O papel do monitoramento na caracterização hidrogeológica bem como no suporte às
medidas de proteção e conservação e, consequentemente, ao processo de gestão
encontra-se estabelecido em diversos instrumentos legais, dentre os quais merecem
destaque, as resolução no 22/2002 e no 107/2010 do CNRH, nº 396/2008 do CONAMA bem
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como o Programa Nacional de Águas Subterrâneas que se refere a um detalhamento do
Plano Nacional de Recursos Hídricos
A CPRM, em consonância com as suas atribuições de Serviço Geológico do Brasil, e por
ser detentora de abrangente conhecimento a respeito dos aquíferos do país e dispor do
Sistema de Informação de Águas Subterrâneas - SIAGAS concebeu e está implantando e
operando uma rede de monitoramento de abrangência nacional nos principais aquíferos do
país.
2. As principais características da rede de monitoramento
A concepção da rede de monitoramento teve como princípio básico a ampliação do
conhecimento hidrogeológico para os principais aquíferos em conformidade com a demanda
e o entendimento das prioridades percebidas tanto pela CPRM, como por representantes de
órgãos gestores estaduais, instituições acadêmicas e companhia de saneamento. Além
disso, procurou-se adequar a configuração dos diversos elementos da rede as experiência
exitosas em âmbito nacional (redes estaduais; CETESB, 2007; DIAS, 2005; VIOLA et
al.,2006) ou internacionais (redes nacionais; EUROPEAN COMMUNITIES, 2007; TAYLOR E
ALLEY, 2001).

Os aspectos que se sobressaem referem-se: i) à preocupação de implantação de uma rede
que permita a gestão integrada dos recursos hídricos de modo que os poços estão sendo
construídos preferencialmente junto às estações da rede hidrometeorológicas nacional e na
ausência destas, estações climatológicas estão sendo instaladas; ii) a não sobreposição da
atribuição dos estados quanto á implantação e definição de sua própria rede de
monitoramento em atendimento aos planos regionais de gestão, às políticas regionais e
estratégias de proteção e conservação. Portanto, a rede possui um caráter complementar,
podendo assimilar demandas regionais desde que atendam às diretrizes determinadas para
a rede de âmbito nacional; iii) a cooperação com os órgãos gestores estaduais e
companhias de saneamento possibilitando troca de experiências e informações, auxílio no
planejamento da rede, operação integrada de rede qualitativa estadual com a rede
quantitativa da CPRM e obtenção de poços passíveis de serem incorporados à rede.
O quadro 1 apresenta um resumo das principais características da rede de monitoramento
em implantação.
2.1. Os parâmetros monitorados
O principal parâmetro monitorado refere-se ao nível d’agua que é medido por meio de
equipamentos automáticos implantados nos poços com registros horários. A cada três ou
quatro meses, um técnico extrai os dados armazenados que são levados para o escritório
para serem avaliados e consistidos pelo geólogo responsável.
As características químicas estão sendo determinadas a partir da coleta de amostras na
instalação do poço para análise de 43 parâmetros inorgânicos complementados por
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parâmetros selecionados a partir dos aspectos de uso e ocupação dos terrenos ao redor do
poço. Esta análise será repetida a cada cinco anos ou eventualmente com uma frequência
maior caso haja variações significativas nas análises “in loco” de periodicidade anual ou
bianual. Estas análises feitas em campo compreendem parâmetros, considerados
indicadores de alterações químicas de origem antrópica: condutividade elétrica, pH, Eh,
turbidez, cor, temperatura, alcalinidade, nitrito e nitrato.
Os laboratórios da CPRM (LAMIN Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus) atendem à
demanda analítica da rede de monitoramento, com exceção de compostos relacionados a
defensivos agrícolas que estão sendo determinados por laboratórios contratados. As
análises “in loco” estão sendo efetuadas por meio de sondas multiparamétricas e
espectrofotômetros portáteis.
Para auxílio à interpretação dos dados do monitoramento, e na ausência de
hidrometeorológicas nas adjacências dos poços, estão sendo implantadas plataformas
automáticas de coleta de dados (PCDs) para determinação de chuva, umidade relativa e
temperatura do ar.
Quadro 1 – Diretrizes e configuração da rede de monitoramento das águas subterrâneas

Objetivo

Ampliar a base de conhecimento hidrogeológico dos aquíferos
brasileiros, e acompanhar as alterações espaciais e temporais na
qualidade e quantidade das águas subterrâneas para fins de gestão
integrada de recursos hídricos.

Natureza

Rede essencialmente quantitativa, associada a um sistema de
alerta/controle qualitativo.

Aquíferos Monitorados
Pontos de Monitoramento

Aquíferos sedimentares de importância regional.
Poços construídos e poços cedidos.

Densidade dos pontos

Densidade variável de poços, levando em conta o uso da água, uso e
ocupação do solo, densidade demográfica e a extensão regional do
aquífero.

Sistema de Armazenamento

SIAGAS – Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, mantido
pela CPRM.

Parâmetros Monitorados

Frequência

Nível d’água, parâmetros físico-químicos e dados climatológicos
Nível d’água – medidas horárias
Parâmetros físico-químicos - condutividade elétrica, pH, Eh, turbidez,
cor, temperatura, alcalinidade, nitrito e nitrato semestral/anual
Análises físico-químicas completas – quinquenal ou em casos de
variações significativas nos parâmetros semestrais/anuais.
Integração com as estações de monitoramento hidrometeorológicas.

Parcerias com órgãos
gestores e empresas de água

O planejamento e implantação da rede estão sendo feitas com a
cooperação de órgãos gestores de recursos hídricos e companhias de
saneamento.

Implantação, Operação e
manutenção

Os poços de monitoramento estão sendo construídos, equipados e
operados por hidrogeólogos nas onze unidades regionais do Serviço
Geológico do Brasil.
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2.2.

O armazenamento dos dados do monitoramento

As informações construtivas, hidráulicas, geológicas e hidroquímicas são armazenadas no
Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS e estão disponíveis no site
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/.
Os registros de nível d’água estão sendo submetidos a processos de avaliação e análise de
consistência em programa especialmente desenvolvido para a rede (SIRS – Sistema
Integrador RIMAS-SIAGAS). Depois de consistidos, os registros horários são sintetizados
para um dado diário (mediana dos 24 valores) e os arquivos de dados brutos, consistidos e
sintéticos armazenados tanto nas unidades regionais da CPRM quanto em servidor no
escritório do Rio de Janeiro. Para a disponibilização destes dados, bem como aqueles
advindos das estações climatológicas, tanto em formato tabular quanto gráfico, está sendo
desenvolvido um aplicativo específico.
3.0. O estágio atual de implantação da rede de monitoramento
A rede de monitoramento conta atualmente com 284 estações em operação, destas 250
referem-se a poços construídos pela CPRM e 34 a poços cedidos por meio de cooperação
com empresas de saneamento (Figura 1). A prioridade de implantação futura de estações
compreende principalmente o aquífero Urucuia,, nos estados de MG, BA, PI, TO, GO e MA,
utilizado tanto para irrigação quanto para abastecimento público e de importância
fundamental na manutenção do escoamento de base dos principais cursos d’água que o
drenam.
AQUÍFEROS (Número de estações de monitoramento)
ALTER DO CHÃO (12)
SERRA DO TUCANO (3)
PIRABAS (12)
TUCUNARÉ (1)
ITAPECURU (2)
GRAJAU (2)
TROMBETAS (3)
SERRA GRANDE (7)
CABEÇAS (11)
AÇU (9)
POTI‐PIAUÍ (1)
MISSÃO VELHA (21)
BEBERIBE (8)
SERRA GERAL (1)

BARREIRAS (4)
TACARATU (5)
URUCUIA (42)
RONURO (3)
SALTO DAS NUVENS (3)
PARECIS INDIVISO (18)
PROSPERANÇA (1)
BAURU‐CAIUÁ (53)
FURNAS (4)
COBERTURAS CENOZOICAS (3)
GUARANI (30)
LITORÂNEO (17)
BOA VISTA (5)
FISSURADO E COBERTURA EM BACIA
REPRESENTATIVA NO VALE DO
JEQUITINHONHA (3)

TOTAL = 284 ESTAÇÕES (250 poços construídos e 34 cedidos)

Figura 1 - Distribuição geográfica dos aquíferos monitorados e das estações implantadas e
a tabela de poços por aquífero
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4.0. Considerações Finais
A rede de monitoramento das águas subterrâneas em implantação pela CPRM-Serviço
Geológico do Brasil foi concebida com o propósito de promover o incremento de
informações e conhecimento a respeito dos principais aquíferos do país e fornecer suporte à
gestão dos recursos hídricos, de forma integrada.
Os elementos da rede foram projetados e têm sido eventualmente ajustados de modo a
permitir a instalação, operação e manutenção de poços e garantir a qualidade dos
resultados considerando as dificuldades de se trabalhar em um país de dimensões
continentais e com diferenças marcantes de infraestrutura, tanto viária quanto de serviços.
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Determinação de Agrotóxicos em Água
Regina T.R.MONTEIRO1, Vera L. FERRACINI2, 1 Universidade de São Paulo,
CENA/Piracicaba, SP,CP 96, CEP 13416-970, monteiro@cena.usp.br, 2 Embrapa Meio Ambiente, CP 69,
Jaguariúna, SP, CEP 13820-000, vera.ferracini@embrapa.br

Palavras-chaves: resíduos, pesticidas, transporte, lixiviação, monitoramento
A ocorrência do transporte de agrotóxicos e fertilizantes aplicados, durante os
diferentes estágios das culturas, leva a poluição dos solos, atmosfera e corpos d’águas. O
mecanismo de transporte para os corpos d’águas ocorre, geralmente, por processos de
lixiviação, por erosão do solo pela água da chuva ou de irrigação, ou pelo vento. Pode
ocorrer também entrada de enxurradas e precipitação de partículas sólidas da atmosfera.
O manejo inadequado das terras, via de regra, ocasiona o descumprimento da legislação
ambiental brasileira no que diz respeito às Áreas de Proteção Permanente – APPs, como
nascentes, florestas ripárias, encostas e topos de morros. Conforme estudos (Tundisi &
Matsumura-Tundisi, 2010) a "remoção de vegetação e áreas alagadas para aumento de
área agrícola comprometerá no futuro a reposição de água nos aquíferos, a qualidade de
água superficial e subterrânea com custos econômicos, perda de solo, ameaças à saúde
humana e degradação dos mananciais exigindo sistemas de tratamento mais sofisticados e
de custo mais elevado em contraposição ao papel regulador dos ciclos naturais realizado
pelas florestas e áreas alagadas".
Além disso, as mudanças climáticas, já estão também, promovendo impacto significativo na
disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas, dada a sua dependência das condições e
sazonalidade do clima (Nobre et al.,1991). Dessa maneira, torna-se imprescindível o
monitoramento de bacias no meio rural, para aferir a qualidade das águas para as
comunidades e para a manutenção das funções e serviços ecossistêmicos, visando a
sustentabilidade nos processos produtivos no setor agropecuário e florestal.
A avaliação do potencial dos agrotóxicos alcançarem os corpos d’água é realizada
considerando as propriedades físicas e químicas dos produtos e do ambiente e, também,
por modelos matemáticos e simulação do movimento de agrotóxicos como GUS e LEACH
(Armas, et al. 2005). A partir destas ferramentas, considerando aspectos de solo, cultura e
clima, é possível entender o comportamento dos agrotóxicos no ambiente e, dessa forma,
selecionar locais com maior vulnerabilidade e os princípios ativos com maior potencial de
impactar o ambiente hídrico. Deste modo é possível maximizar a proteção à cultura e
minimizar os impactos ambientais adversos.

A melhor forma de avaliação do potencial de impacto dos agrotóxicos no meio
ambiente é a realização de estudos de monitoramento, com coletas frequentes e regulares,
durante um longo período de tempo. Entretanto, esse processo é raramente realizado, pois
requer tempo, técnicas refinadas e recursos elevados para geração dos dados.
Os fatos que propiciam a maior concentração de resíduos de agrotóxicos nas águas
são a proximidade com a área aplicada (Soares e Porto, 2007) e ausência de mata ciliar
(Corbi et al., 2006, Bortoluzzi, 2006), declividade do terreno e precipitação (Marques et al.,
2007). Quando se realiza o monitoramento é perceptível que ocorre um aumento nas
concentrações de agrotóxicos nas águas, quando ocorre precipitação média a forte (50-100
mm) com um período de seca antecedendo a coleta de amostra. Por outro lado existe forte
correlação da concentração de resíduos com a quantidade de produto aplicada, refletindo o
uso na região (Armas et al., 2007).
Os inseticidas mais utilizados na agricultura são os carbamatos, organofosforados e
piretróides, que possuem atividade inseticida muito eficiente (Veiga et al., 2006).
Concentrações de resíduos de inseticidas organoclorados foram relatadas ocorrer
nos estados de Goiás (Alves et al., 2010), Mato grosso e Mato Grosso do Sul, próximo a
locais com grandes plantações de soja e milho (Soares e Porto, 2007),e em São Paulo
(Corbi et al., 2005).
Os herbicidas triazínicos encontrados nas áreas com plantações de cana-de-açúcar
foram atrazina e argarol, no rio Paraíba do Sul, RJ (Azevedo et al., 2004) e rio Corumbataí,
SP (Armas et al., 2007). Nas proximidades da lavoura com cana-de-açúcar também foram
relatados resíduos de diuron, no rio Poxim, SE (Brito et al., 2011).
Áreas cultivadas com arroz, no estado de Rio Grande do Sul, causaram resíduos de
herbicidas nas águas dos rios próximos, principalmente clomazone, propanil, quincloraque e
2,4-D (Primel et al., 2005 e Marchesan et al., 2007). Esses autores correlacionaram a
concentração

de

resíduos

encontradas

nas

águas

com

as

propriedades

de

hidrosolubilidade, persistência e quantidade aplicada dos produtos.
Resíduos de alguns clorados e piretróides foram detectados por Belluta et al. (2010),
na região de Botucatu. As maiores concentrações de resíduos foram de piretróides, sendo
os organofosforados e carbamatos de detecção mais difícil. Os produtos encontrados foram
correlacionados com o seu uso na região.
Em Primavera do Leste (MT), foram encontrados resíduos, principalmente, dos
herbicidas metribuzin, DEA, simazina, atrazina e metolachlor, sendo esses os mais
frequentemente aplicados em áreas próximas ao local de coleta das amostras (Dores et al.,
2008). Em outro estudo Calheiros et al. (2010) na bacia do rio Alto Paraguai, a qual abrange
o Pantanal Matogrossense, foi encontrado atrazina nas amostras (Calheiros et al., 2010).
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Resumo
Argamassas e rebocos de diferentes regiões do mundo, entre elas as da Madarsa Rashid de
Bucara (Uzbequistão), da Catedral Metropolitana de Florianópolis-SC (Brasil) e do Castelo de Roche
Molière (França), considerados patrimônio cultural do século XVIII, foram caracterizadas
quimicamente, sendo estudados aspectos tecnológicos envolvidos nos processos sua produção. Este
tipo de análise subsidia e orienta restaurações futuras. A análise química da argamassa e
revestimentos revela a composição mineralógica de cada amostra. Alguns exemplos são mais ricos
em sílica, Cu, Zn, Ni, Cr, V e baixo CaO. A análise termogravimétrica TG-DTG diferencia argamassas
e rebocos. Os resultados permitem a classificação das argamassas estudadas como argamassas de
cal hidráulica com agregados de siliciosos e calcários. A caracterização físico-química de argamassas
destes diferentes locais revela as diferenças de argamassas usadas e contribui para o conhecimento
das diferenças de tecnologias empregadas em construções no Uzbequistão, França e Brasil do
século XVIII.
Palavras- chave. Argamassa, Patrimônio Cultural Mundial, Caracterização Química, Análise
Termogravimétrica TG-DTG, Processos de Construção.

Abstract
Mortars and renderings from different regions of the world, among them the Medersa Rashid
from Bukhara (Uzbekistan), the Metropolitan Cathedral of Florianópolis-SC (Brazil) and from Roche
Molière Castle (France), considered as world cultural heritage from 18th century, were chemically
characterized, with its building technological processes aspects being studied. This kind of analysis
subsidizes and guide future restorations. Chemical analysis of mortars and renderings reveals a
mineralogical composition of each sample. Some examples are richer in silica, Cu, Zn, Ni, Cr, V and
have low contents of CaO. Thermogravimetric Analysis TG-DTG discriminates mortars e plasters of
several places. This results admits a classification of studied mortars as hydraulic lime mortars with
siliceous and limestone aggregates. Physicochemical chemical characterization of various places
mortars reveals distinctions among them and contributes for knowledge of how was the building
th

technology in Uzbekistan, France and Brazil of 18 century.
Keywords. Mortar, World Cultural Heritage, Physicochemical Characterization, Thermogravimetric
Analysis TG-DTG, Building Technology.

1. Introdução
Bucara (Uzbequistão) tem mais de 2500 anos de história, Patrimônio Mundial pela
UNESCO em 1994. É o exemplo mais completo de uma cidade medieval na Ásia Central,
sua estrutura urbana permaneceu essencialmente a mesma até o século XIX, com muitos
monumentos, incluindo o famoso medersas XIV. Argamassas várias partes da Madarsa
Rachid em Bucara (MRB) têm sido caracterizados e aspectos tecnológicos envolvidos no
processo de fabricação de argamassas no Uzbequistão. Este estudo não só definiu o estado
de degradação dessas argamassas mas também forneceu as ferramentas para futuras
restaurações (Bilal & Detry 2010).
A Catedral Metropolitana de Florianópolis (CMF) é considerada um patrimônio
cultural do século XVIII, ligada à fundação da vila de Nossa Senhora do Desterro. Por 230
anos, ele passou por muitas mudanças arquitetônicas. A capela foi construída por Francisco
Dias Velho em 1651 e transformado em 1721. José da Silva Paes, Brigadeiro-General
ordenou a restauração e expansão da Igreja em 1748. Em 1922, o projeto do século XVIII foi
modificado e a estrutura parietal da Igreja sofreu uma transformação significativa, incluindo o
aumento dos pináculos e complementos decorativos. Durante a restauração de 2005, foram
descobertos afrescos do século XVIII (Bilal & Doumas 2012).
O Castelo de Roche-la-Molière (CRM) (cercanias de Saint-Etienne, França) é
nomeado pela primeira vez na escritura de Drill-Lyon em 1173. O castelo é completo e bem
preservado tendo sido completamente restaurado em 2003. Foram feitos acompanhamentos
durante o trabalho e caracterizados os diferentes tipos de argamassa e reboco.

2. Materiais e Métodos
Foram caracterizadas as argamassas e revestimentos de diferentes locais por meios
químicos (FRX, ICP-AES), as concentrações totais de elementos foram determinadas
usando um comprimento de onda de dispersão AXS SRS3400 Bruker e Espectrômetro de
Fluorescência Raio-X (WD-XRF). A difração de raios X (DRX) do pó foi realizada no
Difratômetro D-5000 Kristalloflex Siemens equipado com um monocromador de grafite no
feixe difratado (Cu K radiação α, λ = 1,54056 Å). Para a análise termogravimétrica (TGDTG), as amostras foram secas à temperatura ambiente durante pelo menos 48 h. As
curvas TG-DTG foram obtidas utilizando um equilíbrio térmico da TA Instruments (SDT
2960), com uma precisão da temperatura e do peso de 0,1 ° C e 0,1 g respectivamente. TGDTG são realizadas numa atmosfera de azoto seco escoável (100 ml min-1) a uma taxa de
aquecimento de 10 ° C / min numa gama de temperatur a de 25° até 1000°C.

3. Resultados
A argamassa tradicional para a construção da MRB foi feita a partir de gesso com
uma mistura de barro e cinzas ou areia e argila. O revestimento especial é chamado Gunch,
feita a partir de fermento a baixa temperatura Alabastro (260°C). Algumas argamassas
especiais são projetadas para resistir a água e vapor. Este é um material resistente à
humidade muito higroscópico. Eles baseiam o Gunch com uma mistura de resina de
amêndoa e depois são polidas com espátulas de metal. O gesso tem a vantagem de ser
muito flexível (um aglutinante resistente a abalos sísmicos).
Na CMF a cal foi utilizada como argamassa e pasta com areia em uma composição
mineral diferente (quartzo, microclina, albita, caulim, quartzo, microclina, albita e quartzo,
microclina, albita). A argamassa do CRM foi composta de cal e areia. A areia contém
fragmentos de plantas, óxidos de ferro, quartzo, feldspato e argila. O revestimento é
constituído principalmente por argila e cal. A areia foi retirada das margens do rio la Loire. A
areia tem um tamanho heterogêneo e não foi classificada e limpada antes da sua utilização
como material de construção.
A análise química da argamassa e reboco reflete claramente a composição
mineralógica de cada amostra. As amostras da CMF, o MRB e do CRM são
respectivamente mais ricos em sílica (38,20%, 54,29 e 58,25%) e baixo CaO (16,10%,
10,10% e 14%) . Estas amostras do CRM e MRB mostram altos níveis de Cu, Zn, Ni, Cr e V.
Detecta-se, nas análises TG-DTG, a presença de água e de compostos que
possibilitam obter a informação do tipo de argamassa. A percentagem de perda de peso foi
calculada a partir das curvas de TG-DTG como uma função da temperatura. Entre 30° e
120°C, a perda é devida à água adsorvida; de 120-20 0°C, a perda de água a partir dos sais
hidratados; entre 200 e 600°C, perda devido à água no interior da estrutura e, entre 600 e
800°C, a perda de CO 2 é devida à decomposição de carbonato de cálcio (CaCO3). A relação
entre o CO2 e água estruturalmente relacionados está entre 15 e 24% (FIGURA 1). A
argamassa, com a propriedade de endurecer quando a água é adicionada à pasta seca e
também a capacidade de endurecer em água. Compostos hidráulicos são obtidos a partir
das reações de Ca(OH)2. Argamassas hidráulicas incluem todos os materiais com uma
quantidade de água estruturalmente relacionados com os componentes hidráulicos são
maiores do que 3% na madeira MRB, enquanto que as outras são as argamassas à base da
cal caracterizada por menos do que 3% de água estruturalmente ligada a componentes
hidráulicos. Os resultados permitem a classificação das argamassas estudadas. A
caracterização físico-química das amostras de argamassas e do reboco da MRB revela
diferenças de argamassas usadas no século XVIII.

Figura 1: Razão CO2/H2O (percentagem de perda de peso da amostra em T °> 600°C em
relação à percentagem de perda de peso da amostra a uma temperatura entre 200 e 600°C)
contra %CO2 de perda de peso da amostra em T °> 600°C. Legend a CMF (quadrado),
MRB (círculo) e CRM (triângulo). (Bilal 2004) e Genestar et al. (2006).

4. Conclusão
Argamassas e rebocos em várias partes do MRB, CMF e no CRM são considerados
patrimônio cultural do século XVIII. A análise química da argamassa e revestimentos
refletem claramente a composição mineralógica de cada amostra. Alguns exemplos são
mais ricos em sílica, Cu, Zn, Ni, Cr, V e baixo CaO. A análise TG-DTG claramente diferencia
argamassas e rebocos. Argamassas hidráulicas incluem qualquer material com uma
quantidade de água que os componentes hidráulicos estruturalmente relacionados superior
a 3% em algumas amostras, enquanto que as argamassas de cal são caracterizados por
menos de 3% de água relacionado estruturalmente componentes hidráulicos. Os resultados
permitem a classificação das argamassas estudadas como argamassas de cal hidráulica
com agregados silicosos e calcários.
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Ciclo geoquímico de mercúrio e de arsênio e seus riscos associados à saúde humana por
exposição ambiental

Zuleica C Castilhos- CETEM/MCTI

Nesta palestra serão abordados aspectos da influência das diferentes formas químicas do
mercúrio e do arsênio, determinadas por atividades antropogênicas e condições ambientais
atuantes nos compartimentos ambientais (abióticos e bióticos) e de seus ciclos
biogeoquímicos, sobre os efeitos tóxicos à saúde humana. A presença de formas químicas
específicas em diferentes compartimentos ambientais interfere nas potenciais vias de
exposição. Enquanto estas também influenciam a toxicocinética do mercúrio e do arsênio, as
diferentes formas químicas, as quais tem toxicodinâmicas diferenciadas, elicitam efeitos
adversos distintos à saúde humana, a qual, por sua vez, é também impactada pelas condições
socioeconômicas da população exposta. Desta forma, a compreensão da interdependência
destes fatores é fundamental no desenvolvimento de estratégias integradas para a avaliação
da contaminação ambiental e de seus riscos associados à saúde humana, no contexto dos
países em desenvolvimento.

Monitorização e recuperação de áreas degradadas por atividade
mineira
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A problemática dos impactes ambientais (essencialmente químicos) originados pela
atividade industrial mineira constitui uma importante preocupação a nível mundial,
nomeadamente nos domínios geoquímico, hidroquímico e bioquímico, já que representam
um risco real ou potencial para a saúde humana e para os ecossistemas. Estes problemas
resultam do facto de muito poucos países possuírem políticas de recuperação das zonas
mineiras quando do seu encerramento (Valente e Figueiredo, 2008).
A Diretiva 2006/21/EC requer que “os Estados Membros devem assegurar que é
realizado um inventário das instalações fechadas incluindo as instalações de resíduos
abandonadas, localizadas no seu território, que causem impactes ambientais graves ou que
tenham o potencial de se vir a converter, a médio ou curto prazo, uma ameaça grave para a
saúde humana ou para o ambiente. “ A mesma Diretiva prevê a troca de informação técnica
e científica entre os Estados Membros, com vista ao desenvolvimento de metodologias
relacionadas com a reabilitação dessas instalações. Essas metodologias devem permitir
estabelecer quer os procedimentos mais apropriados com base em análises de risco quer as
medidas de reabilitação que tenham em conta as variações das características geológicas,
hidrogeológicas e climatológicas, transversalmente em toda a Europa.
Em Portugal, à semelhança do resto da Europa, a existência de um número elevado
de sítios mineiros degradados e/ou abandonados em consequência do encerramento ou
abrandamento da atividade, levou à existência de um vasto legado de antigas explorações
abandonadas de sulfuretos maciços polimetálicos, manganês, cobre, ouro, prata, volfrâmio,
estanho, ferro, carvão e urânio.
Nesses locais é visível o passivo ambiental deixado por esta atividade, o que por sua
vez se reflete na depreciação da imagem pública do setor (Matos et al., 2002). Perante esta
situação, o Governo Português assumiu a responsabilidade de definir e implementar um
programa dirigido para a reabilitação ambiental de áreas mineiras degradadas. Este projeto
designa-se por Projeto de Avaliação de Riscos Ambientais para Reabilitação de Minas
Abandonadas e foi coordenado pelo Instituto Geológico e Mineiro (atual Laboratório
Nacional de Energia e Geologia – LNEG).
Este programa de investigação e de caracterização de áreas mineiras abandonadas
teve como principal objetivo estabelecer a hierarquização dos impactes ambientais destes

locais. Esse estudo conduziu (a) à Inventariação das minas abandonadas existentes no
país; (b) à produção de um ranking de perigosidade ambiental para esses locais com vista a
estabelecer prioridades de intervenção e (c) à classificação dos diferentes tipos de minas
em função dos problemas que reportam.
O estudo incidiu particularmente sobre a caracterização geoquímica de amostras de
escombreiras, de sedimentos de corrente e de solos, na identificação e caracterização do
tipo de minérios explorado e as técnicas de extração utilizadas, na análise da estabilidade
das infraestruturas existentes no local, assim como a identificação do uso da terra e da água
(http://www.edm.pt/html/proj_hierarquizacao.htm). Este processo de inventariação foi
desenvolvido de forma articulada com as diferentes entidades que, sobre a matéria, têm
vindo a produzir trabalho (Universidades, Institutos, Autarquias, Laboratórios e Centros de
Investigação, Empresas de Consultadoria e de Projeto).
Do estudo efetuado foram inventariadas 175 áreas mineiras que foram consideradas
degradadas tendo como referência o Decreto-lei nº198-A de 5 de Setembro de 2001, das
quais 114 associadas a sulfuretos polimetálicos e 61 a minérios radiativos.
O conhecimento em detalhe dos impactos existentes em cada um dos locais que
foram inventariados permitiu identificar as melhores abordagens para as ações de
remediação a implementar. Em Portugal, a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) é a
agência governamental responsável pela recuperação ambiental das áreas mineiras
degradadas. A EDM realizou no período de 2002 -2008 a recuperação de 14 locais de minas
abandonadas, com um investimento de mais de €46 milhões. A maior parte do trabalho foi
projetada para alcançar resultados nos domínios da segurança, saúde e ambiente, embora
os fatores sociais e económicos tivessem sido também, por vezes, tidos em consideração.
Estas intervenções têm conduzido à multiplicação de iniciativas de conservação e
aproveitamento do património mineiro essencialmente para fins turísticos. Tais iniciativas de
recriação patrimonial inscrevem-se na tentativa de revitalizar social e economicamente
áreas que no passado conheceram grande dinamismo e que, atualmente, fruto do
abrandamento de uma atividade central no tecido económico e social local, assim como da
ausência de alternativas, se podem considerar deprimidas (Valente e Figueiredo, 2008).
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RESUMO
Este estudo tem o objetivo de verificar a ausência de análises e dados geoquímicos como parte
integrante do diagnóstico ambiental do meio físico, dando ênfase à importância desses para o
processo de licenciamento ambiental. A pesquisa foi de caráter bibliográfico e documental.
Resultando na disponibilidade de um roteiro dos principais estudos geoquímicos que devem ser
realizados nas atividades petrolíferas, bem como os principais produtos resultantes destes dados
geoquímicos. Concluímos que os RCAs analisados e que seriam para o processo de obtenção de
licença prévia para perfuração de poços de petróleo onshore do Rio Grande do Norte, não
apresentam em inteiro as análises e/ou dados geoquímicos necessários para caracterizarem o meio
físico das atividades petrolíferas prejudicando, assim, as etapas seguintes de monitoramento e na
elaboração das medidas mitigadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Ausência de análises, geoquímicas, RCAs, poços de petróleo, onshore.
ABSTRACT
This study aims to verify the absence of analysis and geochemical data as part of the environmental
diagnosis of the physical environment, emphasizing the importance of these for the environmental
licensing process. The research was bibliographical and documentary. Resulting in the availability of a
roadmap of the main geochemical studies should be conducted in oil activities, as well as the main
products resulting from these geochemical data. We conclude that the RCAs and would be analyzed
for the process of obtaining a license for drilling oil wells onshore of Rio Grande do Norte, not present
in all the analyzes and / or geochemical data needed to characterize the physical activities of oil and
thus impair the next steps in the preparation and monitoring of mitigation measures.
KEYWORDS: No analyzes, geochemical, RCAs, petroleum wells, onshore.

1. INTRODUÇÃO
O Rio Grande do Norte apresenta um potencial petrolífero favorável que decorre da
existência de duas bacias sedimentares de extensão e espessura expressivas, das quais se
destacam a Bacia Potiguar e a porção norte da Bacia Pernambuco-Paraíba. Neste sentido
destacamos a relevância do processo de licenciamento ambiental dessas áreas.
O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), órgão
responsável por tal licenciamento, disponibiliza o termo de referência (TR) para elaboração
do relatório de controle ambiental (RCA) referente ao licenciamento prévio para perfuração
de poços de petróleo do Rio Grande do Norte, porém, é observada a ausência de análises
e/ou dados geoquímicos como uma das técnicas essenciais na caracterização do
diagnóstico do meio físico.
Nosso principal objetivo foi verificar a ausência de análises e dados geoquímicos
como parte integrante do diagnóstico ambiental do meio físico, dando ênfase à importância
desses para o processo de licenciamento ambiental, a partir dos levantamentos
bibliográficos da geoquímica ambiental e os estudos de impacto, e documental de três
relatórios de controles ambientais (RCAs), especificamente do item que trata do diagnóstico
do meio físico.
1.1 Metodologia

A pesquisa foi de caráter bibliográfico e documental. No qual foram analisado a partir
de três (3) Relatórios de Controles Ambientais (RCA) cedidos pelas empresas PROGEL –
Projetos Geológicos Ltda (2) e ECOPLAM – Empresa de Consultoria e Planejamento
Ambiental Ltda (1), a ausência dos estudos geoquímicos como parte integrante do
diagnóstico ambiental do meio físico.
A metodologia aplicada buscou referenciar a importância dos estudos geoquímicos
para o processo de licenciamento ambiental.
2. ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Toda e qualquer forma de exploração e uso dos recursos naturais e dos produtos de
sua transformação, por mais cautelosa que seja, é potencialmente causadora de poluição
ambiental. Desta forma, para minimização desses impactos negativos no meio ambiente, é
importante a realização do diagnóstico ambiental para melhor avaliar e prevenir as
consequências das atividades no ambiente.
De acordo com a Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, os órgãos
estaduais elaboram sua legislação pertinente ao meio ambiente. Para o IDEMA, a lei
complementar nº 272, de 3 de março de 2004 em seu Art. 47.
De acordo com o Termo de Referência do IDEMA para a elaboração do relatório de
controle ambiental (RCA) referente ao licenciamento prévio para perfuração de poços de
petróleo são considerados para o diagnóstico ambiental do meio físico os seguintes estudos:
Geologia: descrição e mapeamento, na escala 1:25.000, da geologia
regional e local, identificando a jazida em mapa geológico;
Geomorfologia local e regional;
Pedologia e aptidão agrícola: descrição de uso dos solos;
Recursos Hídricos: caracterização do curso hídrico direta ou potencialmente
afetado pelo empreendimento. (RIO GRANDE DO NORTE, 2009, p. 2).

Observa-se que não consta desta lista os estudos e/ou análises geoquímicas, porém
os mesmos estão intrínsecos, e serão aplicados na comparação com valores normativos da
legislação pertinente.
No quadro 1 apresentam-se os principais impactos potenciais sobre o meio
ambiente, da produção de petróleo onshore (MARIANO; ROVERE, 2006). O meio físico é o
que mais se destaca, desde a seleção do local do empreendimento até
descomissionamento.

Impacto
Potencial
Interações
Emissões, Efluentes e
Resíduos

Fonte

Operações

PERFURAÇÃO EXPLORATÓRIA E DE
AVALIAÇÃO

Atividade

Seleção
do Local

Quadro 1 – Principais impactos ambientais das atividades petrolíferas onshore, na
perfuração exploratória e de avaliação.
Ambiente
Afetado

Comentários

H/B/Aq

Sensibilidade considerável em relação à biota, uso de recursos,
importância cultural, sazonalidade. Impactos secundários relacionados à
oferta de equipamentos e a requisitos de suprimentos e impactos
potenciais sobre a infraestrutura local.

At/B/Aq/T

Descarga para recursos hídricos – lamas, cascalhos, esgotos, resíduos
domésticos, derramamentos e vazamentos. Emissões dos
equipamentos das plantas, ruídos e luz, disposição de resíduos sólidos
onshore e impactos sobre as infraestruturas locais. Perturbação de
organismos terrestres e de aves. Mudanças na qualidade da água, do ar
e dos sedimentos. Perda de acesso e perturbação dos outros usuários
dos recursos. Emissões e descargas de operações de testes nos poços,
descarte de água de produção, combustão e queima em tochas, ruídos
e iluminação. Curto prazo e transientes. Efeitos de tráfego de veículos e
helicópteros na vida humana e selvagem;

Rastros

Descomissionamento

B/Aq

Controles apropriados durante as operações e cuidados no
descomissionamento podem, efetivamente, remover riscos de impactos
de longo prazo. Controle não apropriado resulta na contaminação de
água e sedimentos, danos aos habitats dos organismos e à
biodiversidade. Impactos devido à disposição de resíduos sólidos,
infraestrutura e conflito no uso dos recursos.

Legenda: H – humano; B – biosfera; Aq – aquático; T – terrestre; At - atmosférico.

Fonte: Mariano; Rovere 2006, (Modificado por COSTA 2013).

3. GEOQUÍMICA AMBIENTAL
Os estudos do meio ambiente vêm sendo contemplados com os conhecimentos dos
princípios e metodologias da geoquímica na identificação e avaliação das ações humanas.
Como exemplo das campanhas de amostragem de água e solo que são indicadas, numa
certa região, para análises comparativas entre os teores naturais extremamente elevados de
elementos químicos dissociados das atividades antrópicas.
Nos estudos do meio físico, Rohde (2008) destaca a aplicação de várias outras
técnicas como roteiro dos estudos geoquímicas a serem aplicadas no diagnóstico do
ambiente físico, assim como seus produtos.
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Após a análise dos três RCAs e da legislação pertinente ao tema deste estudo
verificamos que são muitas as problemáticas referentes às ferramentas utilizadas no
diagnóstico ambiental.
São vários os trabalhos que discorrem sobre as deficiências dos RCA tais como
Martins e Silveira (2009) analisando o programa de monitoramento ambiental na fase de
perfuração; Silva (2011) com as deficiências de medidas mitigadoras de um RCA; Sánchez
(2008 p. 388) com os problemas da qualidade dos estudos ambientais discutindo sobre a
pobreza na definição do escopo dos estudos ambientais que não levam em consideração os
aspectos fundamentais de referência. Constatando para esses relatórios que:
i.
A consideração de alternativas aos impactos foi negligenciada;
ii.
As medidas mitigadoras propostas muitas vezes eram genéricas e não
correspondiam às características do ambiente afetado;
iii.
Os planos de monitoramento eram superficiais e não apontavam indicadores;
iv.
Há uma carência de procedimentos técnicos adequados para identificar e
prever impactos e;
v.
Os procedimentos de valoração e interpretação do significado e importância
dos impactos não permite uma avaliação conclusiva. (SÁNCHEZ, 2008).
A partir das nossas análises técnicas de três relatórios de controle ambiental (RCA),
aqui identificados e cedidos pela coordenação do curso de especialização em licenciamento
ambiental de petróleo e gás onshore, temos as seguintes observações:
1º RCA: Perfuração de dois Poços Exploratórios 1-HZ-2-RN e 1-IPU-1-RN Município
de Gov. Dix-Sept Rosado-RN da PROGEL – Projetos Geológicos Ltda em 2008;
2º RCA: Perfuração de Dois Poços Exploratórios 1-RAG-4-RN e 1-RAG-5-RN
Município de Gov. Dix-Sept Rosado-RN da PROGEL – Projetos Geológicos Ltda em 2008:
3º RCA: Perfuração de Quatro Poços de Petróleo ARG 722-9412-753, ARG 7339412-753, ARG 745-9412-753 e ARG 748-9412-753 no Campo de Alto do Rodrigues
Município de Pendências/RN da ECOPLAM – Empresa de Consultoria e Planejamento
Ambiental Ltda em 2008.
Os três relatórios trazem como caracterização do meio físico o levantamento
bibliográfico da geologia regional, arcabouço estrutural, evolução tectno-sedimentar,
estratigrafia, geologia local com uma descrição superficial dos principais litotipos

encontrados. Não verificamos a relevância da obrigatoriedade da realização deste
levantamento.
A geologia deveria ser analisada indicando sua importância para a instalação do
empreendimento, a partir da sua caracterização é possível indicar os locais com menor
potencial poluidor, de forma bem genérica, se estivermos trabalhando sobre os terrenos
carbonáticos a infiltração de contaminantes é bem menor que nos arenitos. A dimensão de
uma possível pluma de contaminação pode ser definida com maior precisão, pois
conhecemos as características físicas dos dois tipos de terreno e sua capacidade de
dispersão.
A caracterização da geomorfologia não apresenta definições genéticas geoquímicas,
mesmo sabendo-se que a geomorfologia está diretamente ligada a sua origem geológica e
as ações intempericas. A forma como os elementos são mobilizados e/ou concentrados em
determinados ambientes trazem informações pertinentes à delimitação das áreas de
influencia.
Na definição da aptidão do solo somente foi definida as características
macroscópicas e tendo como referência a bibliografia existente. O solo é formado por um
conjunto de horizontes com características físicas, químicas e biológicas bem definidas,
porém distintas. Com capacidades de distribuição, mobilização dos elementos.
O levantamento pedogeoquímico permite traçar um perfil qualitativo com as
características naturais atuais do solo, e posteriormente ser comparadas com suas
características após a instalação e/ou encerramento do empreendimento. Aplicando a
legislação pertinente.
Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos não são analisados quimicamente,
desconhecendo suas características físico-químicas e biológicas. Nos levantamentos
hidrogeoquímicos ocorrem o mesmo processo de dispersão que os do solo, sendo ainda
mais rápidos e mais abrangentes. Sabendo-se que a legislação pertinente ao uso das águas
(Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997), é bem mais restritiva que aos demais itens do
diagnóstico ambiental, trazem ainda mais relevância a uma caracterização mais especifica
física, química e biológica das águas superficiais e subterrâneas.
Os responsáveis pelos relatórios abordam o diagnóstico do meio físico a partir das
características dos parâmetros físicos como caracterização do clima e condições
meteorológicas, aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos e recursos hídricos.
Mas a metodologia aplicada é a mesma evidenciada nos três RCAs.
Não foi observada a realização de análises químicas que possam ser utilizados
durante a aplicação do plano de monitoramento ambiental e elaboração das medidas
mitigadoras. Em todos os textos não são apresentadas nenhuma argumentação que
justifique ou surgira à importância destas informações para o diagnóstico ambiental do meio
físico.
No item identificação e analise dos impactos ambientais são aplicadas tabelas
meramente comparativas, sem a presença de análises químicas da qualidade da água, solo,
ou ar. A ausência de parâmetros normatizados não possibilita a consciência dos possíveis
impactos do empreendimento.
Apesar da riqueza de imagens e fotografias, é certa que fica comprometida a
qualidade do diagnóstico ambiental pela total ausência de informações qualitativas e
quantitativas especificas que realmente caracterizem o meio físico, tais como os
levantamentos pedogeoquímicos, hidrogeoquímicos dentre outros.
Evidenciamos nos três RCAs, o quanto é superficial o diagnóstico ambiental do meio
físico. Trazem um mero levantamento bibliográfico, no qual não se destaca as
características e aptidões químicas dos terrenos geológicos, da qualidade do ar, água e dos
solos.
Fato esse que possivelmente prejudica o monitoramento e todas as etapas seguintes
do processo dos estudos de impactos ambientais.
Rohde (2008) enfatiza a importância dos estudos geoquímicos para a avaliação dos
impactos ambientais, principalmente na interpretação teórica e contextualização das

situações existentes, na comparação da situação geoquímica com a resolução CONAMA nº
20, as normas 10.004, 10.005 e 10.006 (ABNT) e das normas da série NBR ISO 14.000
(ABNT).
Os três RCA analisados apresentam uma discrepância com o que a legislação
ambiental sugere como o mínimo exigido para a caracterização dos impactos ambientais:
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de
janeiro de 1986 Art. 1º).
Como é o órgão estadual (IDEMA) que define o termo de referência para as
atividades petrolíferas, observou-se que a definição do diagnostico ambiental do meio físico
é bastante genérica. Contribuindo para a falta de detalhamento dos estudos necessários
para a caracterização dos potenciais impactos ambientais das atividades petrolíferas do Rio
Grande do Norte.
Como sugestão, a partir dos estudos geoquímicos seria realizada a comparação com
as situações geoquímicas normatizadas pertinentes a cada item do diagnóstico ambiental do
meio físico. Ou seja, a avaliação real da qualidade das águas, solos, do ar e da paisagem
geoquímica da área de influencia direta e indireta do empreendimento antes e após sua
instalação. As informações vão subsidiar na elaboração do plano de monitoramento
ambiental e na definição das medidas mitigadoras.
O Termo de Referência para os relatórios de controle ambientais deveriam trazer
mais detalhes para a elaboração do RCA. Definindo melhor como realmente pode ser
caracterizada a análise dos impactos ambientais.
As distorções na realização do diagnóstico ambiental têm influencia direta em todas
as etapas dos estudos ambientais, principalmente no plano de monitoramento ambiental e
na tomada de decisão quanto das medidas mitigadoras. Demonstrando que o diagnóstico
ambiental tem grande relevância além de ser o objeto utilizado na tomada de todas as
decisões ambientais e econômicas do empreendimento.
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Abstract: The geochemical investigation of stream sediments from riverine systems has
been used for a long time as an exploration tool but it is also applied for environmental
studies, providing information on pollutant sources, weathering and transport processes.
Therefore, the geochemical data from stream sediments is essential to address
environmental and human health problems related with riverine systems. The main goal of
this work was the assessment of the environmental risk of contamination of São Francisco
stream sediments (a tributary of the Amazonian basin) with heavy metals due to their
negative impact in the environment, biodiversity and human health. The results demonstrate
that, generally, the distribution patterns of the different heavy metals in the studied area is
greatly influenced by regional and local geological characteri stics as well as anthropogenic
factors, such as urbanization and industrial activities. Considering international guidelines
and Brazilian legislation, the studied section of São Francisco stream present s
environmental problems related with the concentrati ons of Fe, As, Cr, Cu, Mn, and Ni,
especially with Fe, As, and Mn in the upstream area of the stream. The anthropogenic source
of pollutants in the upstream area is attributed to industrial activities that exist nearby,
especially those related with wood exploitation although other sources should not be
excluded. The exceeding values determined in the middle and downstream areas of the
stream may be from upstream source or the result of anthropogenic influence in the
urbanized area of Rio Branco.
Keywords: São Francisco stream, stream sediments, heavy metals, risk assessment.
Resumo: A geoquímica de sedimentos fluviais tem sido usada como uma ferramenta de
prospeção e, também, no âmbito de estudos ambientais, dando informações sobre a fonte
de poluentes e dos processos de meteorização e de transporte. Assim, os dados de
geoquímica de sedimentos são essenciais para a análise de problemas ambientais e de
saúde humana relacionados com sistemas fluviais. A avaliação do risco de contaminação
com metais pesados dos sedimentos do Igarapé São Francisco, que é um afluente do
Amazonas, foi o objetivo deste trabalho, pelo seu impacto negativo no ambiente, na
biodiversidade e na saúde humana. Os resultados demonstram que, em geral, os padrões de
distribuição dos diferentes metais pesados nos sedimentos do Igarapé São Francisco são
influenciados pelo contexto geológico, bem como por fatores antrópicos, como a
urbanização de áreas próximas e as atividades industriais. Considerando normas
internacionais e a legislação brasileira disponíveis, o Igarapé São Francisco apresenta
problemas ambientais relacionados com as concentrações de Fe, As, Cr, Cu, Mn, Ni e,
especialmente com Fe, As e Mn na zona a montante da cidade de Rio Branco. A fonte
antrópica de poluentes está relacionada com as atividades industriais que existem nas
proximidades, especialmente as indústrias madeireiras, embora outras fontes antrópicas não
possam ser excluídas. Os valores mais elevados determinados na área intermédia e a
jusante podem ser provenientes da área a montante ou podem resultar da influência
antrópica da área urbana de Rio Branco.
Palavras-chave: Igarapé São Francisco, sedimentos de corrente, metais pesados, avaliação
de risco.

1. Introduction and objectives
The scientific research on the anthropogenic pollution of riverine systems,
comprising sources, emissions pathways, distribution, and fate of contaminants, is
still need in environmental sciences (Schwarzbauer, 2006). The emission of heavy
metals into the environmental may come from natural (e.g. weathering and erosion of
earth’s surface, and volcanic activity) and anthropogenic sources (e.g. metals mining,
smelting, fossil fuels combustion, discharge of sewage sludge, use of fertilizers and
pesticides, waste discharge) (Callender, 2005).
The main goal of this study is to assess the environmental risk of
contamination with heavy metals in São Francisco stream, which takes part of the
Amazonian basin. The specific objectives are: (i) to determine the concentration of
heavy metals (Fe, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Mn, Pb, and Zn) in the stream sediments;
(ii) to assess the sources of the heavy metals; and, (iii) to evaluate the contamination
risk based on their concentration and distribution pattern following the limit values for
contamination established in international guidelines and Brazilian legislation.
The São Francisco stream is located in the geographical area of the Rio
Branco city, in the State of Acre, Brazil. This stream is a tributary of Acre River,
which is a branch of the Purus River that flows into the Amazon River. The São
Francisco stream is the main collector of the drainage system of Rio Bran co
geographical area and its path flows into the Acre River, from west to east,
immediately downstream of Rio Branco urban area.

2. Materials and methodologies
A total of six samples of sediments were collected from banks of São
Francisco stream along the longitudinal profile in the urban area of Rio Branco. For
sampling three stations were considered: an upstream, a middle and a downstream
point of the Rio Branco city.
The determination of heavy metals concentration (Fe, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,
Mn, Zn, Pb) was performed using inductively coupled plasma mass spectrometry
(ICP-MS) analyses after the acid digestion with a solution of H 2O-HF-HClO 4 -HNO 3
(2:2:1:1). Additionally, in order to evaluate the contamination risk with heavy metals
the concentration of Fe, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn was compared with
the limit values established in the Canadian sediment quality guidelines (Persaud et
al., 1993) and by the Brazilian legislation (CONAMA, 2004).

3. Results and discussion
The concentrations of heavy metals analyzed in the samples are reported in
Table 1, together with the limit values established in the Canadian sediment quality
guidelines (Persaud et al., 1993) and in the Brazilian legislation (CONAMA, 2004).
Considering the obtained results for the Canadian sediment quality guidelines, all
samples exceed the “lowest effect level” for Fe, As, Cr, Cu, Mn, while the limit value
for Ni, is exceeded in 3 samples. The sample from the left bank of the upstream
point, which has the highest concentrations of almost all heavy metals, surpasses the
“severe effect level” for Fe and Mn. Therefore the sediments of the studied section of
São Francisco stream are considered marginally polluted with As, Cr, Cu, and Ni and
heavily polluted with Fe and Mn, possibly affecting the health of sediment -dwelling
organisms (Persaud et al., 1993).
The comparison between the heavy metals concentrations in the sediments
and the Brazilian legislation (CONAMA, 2004) indicates that the As concentration is
above the limit for “low probability of adverse effects to biota” level in all samples and
the limit to “probable adverse effect to biota” in the sample from left bank of
upstream point. The limit “low probability of adverse effects to biota” is exceeded for
Cr in 3 samples and for Ni in 1 sample from the downstream point.
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Table 3 – Heavy metals concentration (mg kg ) in the sediments from São Francisco stream. Data
from Ontario aquatic sediment quality guidelines (Persaud et al., 1993) and Brazilian legislation
(CONAMA, 2004) was included for com parison (n.a – data not available).
Heavy
metals
Fe
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Zn

Sediments from São
Francisco stream (n=6)
Min

Max

2.4
8.1
0.1
31.0
18.0
0.0
551
13.5
13.7
54.1

5.4
19.5
0.1
49.0
27.2
0.1
1672
22.9
25.0
81.5

Ontario guidelines
(Persaude, 1993)
Lowest effect
Severe effect
level
level
2
4
6
33
0.6
10
26
110
16
110
0.2
2
460
1100
16
75
31
250
120
820

Brazilian legislation
(CONAMA, 2004)
Low probability
Probable
of adverse effects
adverse effects
n.a
n.a
5.9
17
0.6
3.5
37.3
90
35.7
197
0.17
0.486
n.a
n.a
18
35.9
35
91.3
123
315

Regarding the above it can be considered that the studied section of São
Francisco

stream

may

present

environmental

problems

related

with

the

concentrations of Fe, As, Cr, Cu, Mn, and Ni, especially with Fe, As, and Mn in the
upstream area, which may cause severe adverse effects on environment, biodiversity
and human health. The anthropogenic source of pollutants in the upstream section is
attributed to industrial activities, especially the wood related industries, since As, Cu
and Cr, for example, are known to be constituents of some products for wood

preservation (Alloway and Ayres, 1997; Berkowitz et al., 2008). Other sources of
heavy metals, such as pesticides and fertilizers from agriculture, waste incineration,
others industrial activities should not be excluded (Alloway and Ayres, 1997;
Callender, 2005; Berkowitz et al., 2008). Exceeding values determined in middle and
downstream sediments may have come from upstream or may be the result of
anthropogenic activities in the urban area, such as residual urban/domestic effluents.
4. Conclusions
The assessment of the environmental risk contamination with heavy metals in
stream sediments from the studied section of São Francisco stream (a tributary of
Amazonian basin) was the main goal of this work. This study provides, for the firsttime, information about the concentrations of heavy metals in sediments from São
Francisco stream, close to the urban area of Rio Branco city. The results
demonstrate that, generally, the distribution patterns of the different heavy metals in
São Francisco stream sediments of studied area is greatly influenced by regional and
local

geological

characteristics

as

well

as

anthropogenic

factors ,

such

as

urbanization and wood industrial processes . Considering international guidelines
and Brazilian legislation, the studied section of São Francisco stream may present
environmental problems related with the concentrations of Fe, As, Cr, Cu, Mn, and
Ni, especially with Fe, As, and Mn in the upstream area of São Francisco stream.
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ABSTRACT
EDA – Exploratory Data Analysis – is not simply a method of data analysis, it is more
appropriately classified as a philosophy of data treatment. The study of geochemical data obtained in
exploration programs aims the definition of target areas for the next steps of the programs, and these
areas are delimited by using some methods of threshold definition. In this paper EDA is presented and
discussed and it is recommended as an important option for the definition of anomalies in geochemical
programs.

RESUMO
Uma solução buscada na interpretação de dados gerados em campanhas de prospecção
geoquímica é a determinação dos limiares. A realidade é única, e diferentes métodos tentam nos
dizer como ela se apresenta, de diferentes formas, às vezes até com alterações significativas em
quantidades de amostras, em valores, em zonas delimitadas. EDA não é apenas um método, mas
uma filosofia ou uma abordagem robusta, e consiste de um conjunto de estatísticas descritivas e de
ferramentas gráficas que visam a determinar outliers e anomalias.
Palavras-chave: geoquímica, anomalias, estatística, EDA

1. INTRODUÇÃO
Uma questão importante sobre anomalias geoquímicas é que não sabemos
antecipadamente se elas existem no conjunto de dados disponível. Segundo muitos autores
não há uma boa razão para continuar usando (média  2 desvios padrão) como regra geral
para determinação de limiares geoquímicos, originalmente proposta como uma forma para
identificar 2,5% dos dados no extremo superior da curva. O que se busca, na realidade, são
outliers e não os extremos de uma distribuição estatística. Se assumirmos que os 2,5%

superiores são anômalos (caso de distribuição normal) isto se configura em uma tomada de
decisão arbitrária baseada unicamente em um modelo estatístico. Técnicas de determinação
de threshold baseadas em modelos estatísticos de distribuição muitas vezes se mostram
pouco eficazes.
Muitos autores têm tratado do tema de determinação de anomalias em prospecção
geoquímica nas últimas décadas. Diferentes autores sugerem diferentes métodos para
encontrar o valor de limiar, alguns deles citados no seguimento.
2. MÉTODOS DE USO COMUM
Hawkes e Webb (1962) sugerem o uso de duas vezes o valor do background como
threshold. Bolviken (1971) e Tennant e White (1959) mostraram que não há um valor
simples de threshold mas uma distribuição de valores de background e uma distribuição de
valores anômalos. Rose e colaboradores (1979) usam regressão múltipla para estimar a
concentração de background. Stanley a Sinclair (1989) propõem uma classificação de
técnicas de seleção de thresholds em três categorias principais. O teste de Grubbs é
utilizado para dados que seguem a distribuição lognormal. Se calcula a média e o desvio
padrão dos dados já transformados em logaritmos naturais, se coloca os dados
logtransformados em ordem crescente, com rank, e se houver suspeita de outlier se usa
determinadas fórmulas e se compara o valor calculado com valores de tabela. O teste de
Dixon atenta para a diferença entre os valores máximo e mínimo e seus valores vizinhos, é
gerada uma razão à qual é atribuída uma certa distribuição, é usado mais comumente na
detecção de pequenas quantidades de outliers (para mais de 25 observações o teste não
está definido). Os dados suspeitos de serem outliers são comparados com valores de
tabela. No teste de Doerffel (1967), confirmado por Dean & Dixon (1981), o valor testado é
considerado outlier por comparação com valores tabelados pelos autores. Os gráficos de
probabilidades de Sinclair são muito sensitivos ao afastamento da normalidade e ao
reconhecimento de múltiplas populações, e a proposição de Lepeltier (1969) define um
método de avaliação gráfica de somas cumulativas em escala gráfica bilogarítmica. Os
testes não paramétricos (robustos ou livres de distribuição) não necessitam de evidência
mais forte (amostra maior ou diferenças maiores) para a rejeição de uma hipótese nula.
Uma outra medida de variabilidade utilizada é o Desvio Absoluto da Mediana (MAD, de
Median Absolute Deviation), que vale mediana (│

│). Alguns

autores propõem definir o valor do threshold a duas vezes o valor do MAD (Median Absolute
Deviation) a partir da mediana.

3. EDA
Tukey (1977) introduziu o paradigma de EDA - Exploratory Data Analysis - para
analisar dados que não seguem um modelo normal. EDA não é um método, mas uma
filosofia ou uma abordagem robusta, consiste de um conjunto de estatísticas descritivas e
principalmente ferramentas gráficas que visam a ganhar o máximo de informações sobre os
dados e também determinar outliers e anomalias. Pelo método da Boxplot se define IQR Inter Quartile Range como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis. Os quartis
superior e inferior, referidos como hinges, definem a caixa central, que contém
aproximadamente 50% dos dados. O inner fence é definido como uma caixa extendida por
1,5 vezes o comprimento da caixa em direção ao máximo e ao mínimo. Os valores que
estão nos extremos das inner fences são os whiskers. Quaisquer valores fora do intervalo
das whiskers são definidos como outliers. Valores além de três vezes (para mais ou para
menos) a largura da hinge acima ou abaixo da superior ou da inferior são definidos como far
outliers, isto é, valores não usuais para o conjunto de dados. Define-se a LIF (lower inner
fence) e a LOF (lower outer fence) respectivamente como valendo 1,5 x IQR e 3 x IQR além
da lower hinge em direção ao valor mínimo. Também se definem UIF (upper inner fence) e
UOF (upper outer fence) como valendo respectivamente 1,5 x IQR e 3 x IQR além da upper
hinge na direção do valor máximo. A UIF é usualmente considerada o threshold separando
valores de background e anomalias, embora a UOF também possa ser usada como
threshold. É importante citar que uma vantagem desta representação é a simplificação em
termos de quantidades de classes, o que se busca, na realidade, são poucas categorias que
tenham, cada uma, um significado geoquímico específico (background, outlier).

CONCLUSÕES
Recomenda-se a utilização da EDA na determinação de anomalias em exploração
geoquímica, se não como método preferencial pelo menos como uma das opções que não
deveriam deixar de ser consideradas, visto tratar os dados por meio de técnicas robustas,
que são imunes à presença de valores aberrantes.
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Resumo
137

A distribuição de

Cs, radionuclídeo artificial para o qual não há fonte atual, pode servir de

informações sobre a origem e destino de sedimentos. Este estudo analisou cerca de 60 amostras de
sedimento superficial para gerar um modelo de distribuição espacial de

137

Cs na Margem Continental

Sudeste do Brasil e arredores com o intento de avaliar possíveis fontes de sedimentos para esta
região. O modelo mostrou que os níveis de

137

Cs no compartimento sul da Margem Continental

Sudeste do Brasil (ao sul da Ilha de São Sebastião) são estatisticamente similares aos da região da
foz do Rio da Prata, indicando a entrada de sedimentos pela intrusão sazonal da pluma do Rio da
Prata, fenômeno já estudado por outros autores.
Palavras-chave: 137Cs, sedimentos, Margem Continental Sudeste do Brasil, foz do Rio da Prata.

1. Introdução
A análise de radionuclídeos tornou-se um instrumento com crescente utilização em
estudos oceanográficos, pois os oceanos são os maiores sumidouros destes elementos,
passíveis de serem diferenciados dos isótopos estáveis em qualquer processo ambiental no
qual estão presentes (Santos et al., 2008). Um de seus possíveis usos é como traçadores
de origem e destino de sedimentos (Cordero, 2010; Ligero et al., 2001). Neste trabalho, o
radionuclídeo

137

Cs foi utilizado para verificar o sinal da entrada de sedimentos alóctones na

Margem Continental Sudeste do Brasil provenientes da região da foz do Rio da Prata.
137

Cs é um isótopo artificial de Cs, caracterizado ambientalmente por seu alto

rendimento de fissão, meia-vida de cerca de 30 anos e decaimento por emissão β para
137m

Ba, emitindo posteriormente radiação γ. No Hemisfério Sul, o fallout radioativo global

com máximo em 1963 é sua única fonte. Assim, variações nos níveis de

137

Cs em uma dada

região são indicativos de entrada de material alóctone com um teor diferenciado de
que não há fonte atual deste elemento.

137

Cs, já

A Margem Continental Sudeste do Brasil, localizada entre 28º40’S e 23º00’S
(Figueira et al., 2006), tem baixos níveis de radionuclídeos artificiais originados dos testes
nucleares pretéritos (Aarkrog, 2003), mas apresenta fontes potenciais destes elementos,
como o complexo de usinas termonucleares localizado na região de Angra dos Reis.
2. Materiais e métodos
Para este estudo, foram coletadas cerca de 60 amostras de sedimento superficial na
Margem Continental Sudeste do Brasil e na região da foz do Rio da Prata. Essas amostras
foram separadas em três grupos (1: compartimento norte, acima da Ilha de São Sebastião,
2: compartimento sul, abaixo da Ilha de São Sebastião, 3: foz do Rio da Prata).
As atividades de

137

Cs foram determinadas em um espectrômetro gama de Ge

hiperpuro modelo GMX50P, com resolução média de 1,91 keV para o pico de 1332,35 keV
de

60

Co. O método consiste de determinação da eficiência de contagem e da radiação de

fundo do detector e contagem da amostra na energia de 661,67 keV por 50.000 s. O
controle de qualidade do método foi estabelecido através da determinação de

137

Cs nos

materiais de referência IAEA-300 (sedimento) e IAEA-326 (solo), e verificou-se altas
precisão e exatidão, com desvios padrões e erros relativos de suas réplicas abaixo de 6%.
3. Resultados e discussão

Figura 1. Distribuição de 137Cs (em Bq kg-1) na Margem Continental Sudeste do Brasil e na
região da foz do Rio da Prata.

A Figura 1 apresenta o modelo de distribuição espacial de
Os níveis de

137

Cs na área de estudo.

137

Cs alcançaram valores esperados para regiões onde sua presença dá-se

apenas devido ao fallout global (Figueira et al., 2006), sendo bem inferior a locais afetados,
por exemplo, pelo acidente de Chernobyl, como o Mar da Irlanda (13 – 4417 Bq kg-1) (Jones
et al., 1999).
Através de análise de variância (ANOVA), foi avaliada a diferenciação estatística
entre os níveis de

137

Cs dos três grupos de amostras e, com o teste de Tukey, esses grupos

foram comparados para verificar quais médias são estatisticamente semelhantes. As
premissas de normalidade e homocedasticidade dos dados foram testadas e confirmadas
com os testes de Anderson-Darling e Levene (α = 0,05). A análise de variância apresentou
um valor p de 0,014 (α = 0,05), o que significa que há alguma diferenciação nos níveis de
137

Cs entre os três grupos de amostras. A Tabela 1 apresenta os resultados do teste de

Tukey, junto com os valores de média e desvio padrão das amostras para cada grupo.
Tabela 1. Teste de Tukey (α = 0,05) para os níveis de

137

Cs (em Bq kg-1) dos sedimentos

dos compartimentos da Margem Continental Sudeste do Brasil e da foz do Rio da Prata.
Grupos de amostra que não tem letra de agrupamento em comum diferem estatisticamente.
Grupo de amostra

137

Cs (Bq kg-1)
(média ± desvio)

Compartimento norte
Compartimento sul
Foz do Rio da Prata

1,20 ± 0,57
1,81 ± 0,63
1,88 ± 1,02

Letras de agrupamento do teste de Tukey
A
B
X
X
X

A Tabela 1 mostra que os valores do compartimento sul da Margem Continental
Sudeste do Brasil são estatisticamente semelhantes aos da foz do Rio da Prata. Como não
existem fontes atuais de

137

Cs na região, isso é um indicativo da ocorrência do fenômeno da

penetração sazonal de uma pluma de águas frias e pouco salinas provenientes da descarga
do Rio da Prata, que carrega grandes quantidades de sedimentos terrígenos até a região ao
sul da Ilha de São Sebastião (Figueira et al., 2006; Mahiques et al., 2004).
No compartimento norte, a baixa atividade de

137

Cs pode ser explicada pelo

meandramento da Corrente do Brasil, cujos vórtices carregam para o compartimento norte
uma carga sedimentar pelágica (Mahiques et al., 1999) que provoca um efeito de diluição
nos níveis de

137

Cs quando comparados aos do compartimento sul.

4. Conclusões
A partir dos dados desse estudo, verificou-se que o radionuclídeo

137

Cs pode

funcionar como um traçador de origem e destino de sedimentos. Seu sinal de atividade na

região da foz do Rio da Prata pode ser detectado no compartimento sul da Margem
Continental Sudeste do Brasil. Como não há fontes atuais deste elemento, esses
sedimentos com níveis maiores de

137

Cs podem ter como origem a intrusão sazonal de

águas da foz do Prata.
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RESUMO
Espectroscopia vibracional na região do infravermelho foi utilizada para caracterizar amostras de
titanita de albititos, mineralizados ou não em urânio, provenientes da Jazida Cachoeira, localizada ao
norte da Província Uranífera de Lagoa Real, Bahia. A técnica permitiu caracterizar a presença de OH
na estrutura da titanita, provavelmente relacionada ao fluido que atuou sobre as rochas da região.
Além disso, não foram observadas diferenças entre as características apresentadas por amostras de
titanita provenientes de albititos mineralizados e de albititos não mineralizados. Dados
complementares de análise química mostraram a presença de F associado a esse fluido.
PALAVRAS CHAVE – Albititos, Titanita, Jazida Cachoeira, Espectroscopia no Infravermelho
ABSTRACT
Vibrational spectroscopy in the infrared region was used to characterize titanite samples from albitites,
mineralized or not in uranium, from Cachoeira Mine, located in the north of the Lagoa Real Uranium
Province, Bahia. The technique allowed to characterize the presence of OH in the titanite structure,
probably related to the fluid that have actuated on the region rocks. Furthermore, no differences were
observed between the characteristics shown by titanite samples from mineralized albitites to those
from not mineralized albitites. Complementary chemical data have indicated the presence of F
associated with the fluid.
KEY WORDS – Albitites, Titanite, Cachoeira Mine, Infrared Spectroscopy

1. Introdução
Técnicas que utilizam a espectroscopia vibracional de absorção na região do
infravermelho têm sido aplicadas ao estudo de minerais (Farmer, 1974; Clark, 2004;
Hirschmugl, 2004; Makreski et al., 2006; Prates, 2008; Prates, 2009; Prates, 2011 dentre
outros), visando a determinação de sua composição, o entendimento de sua cristaloquímica
e também a ocorrência ou não de água nos minerais. Essa técnica analítica permite obter
resultados confiáveis utilizando-se apenas pequenas quantidades de material (no máximo
10 mg).
Amostras de titanita procedentes de albititos mineralizados e de albititos não
mineralizados em urânio da Jazida Cachoeira, Província Uranífera de Lagoa Real, foram
estudadas utilizando-se essas técnicas.

2. Localização e Contexto Geológico da Área de Estudo
A Província Uranífera de Lagoa Real está localizada na região centro-sul do Estado
da Bahia, estando delimitada pelas coordenadas geográficas 42°09’- 42°23’W e 13°45’14°07’S. A Jazida Cachoeira localiza-se ao norte da área.
Os albititos, rochas portadoras da mineralização uranífera, são os principais litotipos
encontrados na jazida e foram caracterizados por Geisel Sobrinho et al., 1980, como rochas
constituídas de plagioclásio (de composição albita a albita-oligoclásio), em porcentagem
volumétrica estimada igual ou superior a 70%. Os principais minerais varietais são granada,
piroxênio, biotita e anfibólio. A titanita é o principal mineral acessório, seguida por apatita,
zircão, allanita, magnetita e hematita. Carbonato e fluorita são também observados, além de
epidoto.
3. Materiais e Métodos
As seguintes etapas foram seguidas: (a) trabalho de campo para coleta das
amostras no corpo 3 da Jazida Cachoeira (20 amostras); (b) preparação de lâminas
delgadas polidas e estudo ao microscópio petrográfico Leica DMRXP para identificação da
presença de titanita (8 amostras); (c) separação mineralógica e magnética por líquidos
pesados (bromofórmio) e separador magnético Franz (4 amostras); (d) as frações minerais
obtidas foram manualmente separadas (cerca de 2 a 10 mg cada) utilizando-se
esteromicroscópio modelo Wild-M5; (e) posteriormente as frações foram misturadas com
KBr (puro) sendo a mistura comprimida para produzir discos transparentes com
aproximadamente 10 mm de diâmetro. Essa compressão visa também à eliminação de
qualquer água presente no sistema. As análises foram realizadas no Laboratório de
Espectroscopia no Infravermelho do CDTN, utilizando-se aparelho BOMEN MB102, com
detector DTGS no intervalo 4000-400 cm-1. O software utilizado foi o BRGM/32.

4. Resultados e Discussões
A Figura 1 mostra os espectros no infravermelho obtidos para os cristais de titanita.
Observa-se uma banda de absorção de intensidade média entre 667 cm-1 e 700 cm-1
que pode estar relacionada às ligações Ti-O e ao TiO6. As bandas de absorção entre 900 e
864 cm-1 estão relacionadas às vibrações dos tetraedros SiO4.
O espectro de absorção revela duas regiões que se caracterizam pelas vibrações
moleculares da água. A primeira refere-se às bandas de estiramento O-H, que
correspondem às vibrações entre 3.520 a 3.600 cm-1, indicando que a água foi absorvida na
estrutura molecular do mineral. A segunda refere-se à banda de deformação, situada na
região compreendida entre 1.610 a 1.640 cm-1.

A Figura 2 apresenta espectros de infravermelho obtidos para amostras de titanita de
albititos mineralizados (11out05-02 e 11out05-05) e de albititos não mineralizados
(11out-05-09) mostrando comportamento idêntico.
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Figura 1 – Espectro no infravermelho obtido para a titanita.

Figura 2 – Espectros no infravermelho obtidos para amostras de titanita de albititos
mineralizados (11out05-02 e 11out05-05) e de albititos não mineralizados (11out05-09) mostrando
comportamento idêntico.

5. Conclusões
Os espectros obtidos mostram na região de absorção OH uma banda de absorção
bastante intensa, indicando a presença de fluido no mineral. Dados de análise química por
microssonda eletrônica indicaram a presença de F ((Prates, 2008), provavelmente presente
nesse fluido
A comparação dos espectros obtidos para amostras de titanita procedentes de
albititos mineralizados e de albititos não mineralizados mostrou comportamento idêntico.
A técnica analítica empregada permitiu obter resultados confiáveis utilizando-se
apenas pequenas quantidades de material (no máximo 10 mg).
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Resumo
A região alvo deste estudo está situada na parte norte da Faixa de Dobramentos Sergipana, na
Província Borborema, em termos litoestratigraficos, são reconhecidos três grupos de rochas: iGraníticas; ii- Sieníticas; e iii- Enclaves Máficos. Os dados de campo, associados aos estudos
petrográficos e geoquímicos evidenciam afinidade alcalina e sub-alcalina, características essas
usualmente atribuídas a rochas das associações shoshoníticas. Os dados geoquímicos obtidos em
amostras de tipos petrográficos representativos revelam que as suas composições estão
compreendidas entre 60-76% SiO2, e que existem duas populações de enclaves, uma com 43-45%
SiO2 e outra com 52-55% de SiO2. Em diagramas de classificação geoquímica as amostras são
metaluminosas existindo termos peraluminosos e, em diagrama de Pearce (Rb vs. Y+Nb), as
amostras posicionam-se dominantemente no campo dos granitos originados em ambientes de arco
vulcânico, mas concentradas no campo dos granitos pós-tectônicos.
Palavras-chaves: Shoshonito, Geoquímica, Faixa de Dobramentos Sergipana
Abstract
The target of this study area is situated in the northern part of the Sergipana Fold Belt, Borborema
Province in lithostratigraphic terms are recognized three groups of rocks: i- Granitic ii- Syenitic and iiiMafic Enclaves. The field data, combined with petrographic and geochemical evidence alkaline and
sub-alkaline affinity, these characteristics usually attributed to rocks shoshoníticas associations. The
geochemical data obtained on samples of representative types petrographic indicate that their
compositions are between 60-76% SiO2, and that there are two populations of enclaves, one with 4345% SiO2 and another with 52-55% SiO2. In diagrams classification geochemical samples are
metaluminous existing terms peraluminous and Pearce diagram (Rb vs. Y + Nb), samples are
positioned predominantly in the field of granites originated in volcanic arc environments, but
concentrated in the field of post-tectonic granites.
Keywords: Shoshonito, Geochemistry, Sergipana Fold Belt

1. Introdução
Esta pesquisa foi concretizada através de mapeamentos geológicos realizados nas
adjacências do município de Canindé de São Francisco/SE, financiados pelo convênio
CAPES e PRONEX/UFS – 2012, evidenciando os estudos geológicos e geoquímicos das
rochas graníticas e sieníticas da Faixa de Dobramentos Sergipana – FDS. Tal região está
inserida na porção extremo sul da Província Borborema.
Este estudo tem como objetivo identificar as feições geoquímicas do Batólito Serra
do Brejo na parte norte da Faixa de Dobramentos Sergipana.
2. Materiais e Métodos
O desenvolvimento da pesquisa foi efetuado seguindo algumas etapas, tais como:
levantamento de dados bibliográficos, trabalhos de campo que consistiu em perfis
transversais na região (descrições macroscópicas e de aspectos texturais de campo com

registros fotográficos e coleta de amostras), análises geoquímicas, pelo método de
Espectrometria de Massa por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) para elementos
maiores e terras raras, análises petrográficas e tratamento dos dados geoquímicos,
utilizando o “software” denominado CGDkit (versão 2.3 Janöusek, 2006). Por fim, a
interpretação dos dados visando à classificação geoquímica das rochas da região norte de
Sergipe.
3. Contexto Geológico Regional
O Domínio Poço Redondo constitui-se de uma sequência de ortognaisses tonalitogranodioríticos

e

de

paragnaisses

subordinados,

frequentemente

migmatizados,

denominados de Complexo Migmatítico de Poço Redondo, e por intrusões de granitóides
tardi a pós-tectônicos. Limita-se a sul e a norte através de zonas de cisalhamento
contracionais oblíquas sinistrais de alto ângulo. A deformação é quase sempre registrada
por dobramentos polifásicos desarmônicos, provavelmente, em parte, Pré-Brasilianos. O
metamorfismo é da Fácies Anfibolito alto. Este compartimento pode ser considerado como
um terreno exótico, devido à dificuldade de ser estabelecida sua correlação com os demais
domínios. Representa nível crustal mais profundo que todos os demais, soerguido pela
tectônica compressional cujo transporte de massa foi dirigido de nordeste para sudoeste
(Silva Filho et al. 1977; Carvalho, 2005).
4. Aspectos Geológicos e Petrográficos
De um ponto de vista macroscópico, esse magmatismo é representado por sienitos e
granitos usualmente róseos a avermelhados e ricos em enclaves máficos. Em Sergipe o
Batólito Serra do Brejo representa a maior expressão do magmatismo Serra do Catu,
existindo, contudo em suas vizinhanças várias ocorrências de corpos dessa natureza, mas
com dimensões menores (< 5 Km2). Esse batólito apresenta disposição alongada na direção
NE-SW e extensão aproximada de 110 km2. Ele intrude gnaisses do Domínio Poço
Redondo. São notável também feições de fluxo magmático e exibem estruturas rítmicas
isomodais (cumulatos máficos). Ao microscópio a feição mais abundante dos termos
sieníticos e graníticos é a presença de cristais de feldspato alcalino (oligoclásio e microclina)
pertítico, presença de cristais de albita ou oligoclásio, tendo como máficos diopsídio,
hornblenda e biotita, além da presença abundante de titanita, apatita e em algumas
amostras nota-se a presença de zircão. Esses litotipos apresentam uma textura equigranular
média, onde alguns minerais encontram-se como inclusões e evidenciando uma textura
poiquilítica.

5. Geoquímica
Os dados geoquímicos obtidos em amostras de tipos petrográficas representativas
(granitos, sienitos e enclaves máficos) revelam que as composições estão compreendidas
entre 60-76% SiO2, e duas populações de enclaves, uma com 43-45% SiO2 (gabro
peridotítico e foid-gabro) e outra com 52-55% SiO2 (gabro e dioritos). Em diagramas de
classificação geoquímica as amostras mostram afinidade variável de alcalina e sub-alcalina,
características das associações shoshoníticas. Elas são metaluminosas existindo termos
peraluminosos (Fig. 1A) e, nota-se que os estudos de ETRs para as rochas do BSB são
representados pelo aumento de ETR leves em relação aos pesados (Fig. 1C e 1D). Em
diagramas de Pearce (Rb vs. Y+Nb) as amostras posicionam-se dominantemente no campo
dos granitos (senso lato) originados em ambientes de arco vulcânico (Fig. 1B).
6. Conclusão
As informações dos dados de campo, petrográficos e geoquímicos do Batólito Serra
do Brejo permitiram concluir que, o mesmo é composto por granitos (~70% de sua área)
apresenta granulação média, existindo, subordinadamente, tipos sieníticos. Além destas
rochas, existem regularmente distribuídos nos afloramentos enclaves máficos, que se
mostram orientados segundo a foliação de fluxo magmático. As rochas estudadas são
classificadas como metaluminosas a levemente peraluminosas e mostram afinidades
geoquímicas com as suítes shoshoníticas. Os espectros de ETR indicam o fracionamento de
ETR leves em relação aos pesados, além de pronunciadas anomalias em Eu,
principalmente nos granitos e enclaves. Os dados obtidos permitem propor que os magmas
(trácticos e basálticos) tem assinatura orogênica, e, entretanto, coloca-se posteriormente ao
pico da orogenia que afetou a Faixa de Dobramentos Sergipana.
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Figura 1. Diagramas de classificação geoquímica aplicado às rochas em estudo. SiO2 vs K2O [A] (Pecerillo &
Taylor, 1976) e Rb vs Y+Nb [B] (Pearce et al. 1984 e Pearce, 1996). Espectros dos ETR [C e D] normalizados
por Nakamura, (1974).
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Resumo. O presente trabalho objetivou avaliar a origem da matéria orgânica dos sedimentos finos
em suspensão das bacias de drenagem dos rios Capivari e Jundiaí utilizando parâmetros de
referencia. Foi possível observar que para as duas bacias, tanto na nascente quanto na foz, os
13
valores de (C/N) e o δ C foram bastante próximos ao parâmetro de referência dos esgotos
domésticos, para todo o período estudado, demonstrando a influencia antrópica constante presentes
nas duas bacias estudadas.
Abstract.This study aimed to assess the origin of organic matter in suspension of fine sediments in
the basins draining of the rivers Capivari and Jundiaí using end-members. It was observed that for the
13
two watersheds, both in the east as the mouth, the values of (C/N) and δ C were quite close to the
end-members of domestic sewage for the entire study period, demonstrating the constant present
anthropogenic influences in the two basins studied.
Palavras chaves: Sedimento, matéria orgânica, Rio Capivari, Rio Jundiaí, Parâmetros de Referência
Keywords: Sediment, organic matter, Capivari River, Jundiaí River, End-members.

1. Introdução
Os ecossistemas aquáticos são ambientes deposicionais que apresentam em seus
sedimentos finos em suspensão registro dos processos que ocorrem em sua bacia de
drenagem (Amorin et.al., 2009). Para se determinar a origem desses sedimentos, utiliza-se
a razão molar carbono orgânico particulado e nitrogênio orgânico particulado (C/N) e a
assinatura isotópica δ13C, da matéria orgânica, os quais tais valores são comparados com
parâmetros

de

referências

(end-members),

que

podem

ser

de

origem

natural,

correspondente a plantas C3 e C4, fitoplanctons ou a própria formação geogênica
constituinte da bacia, mas também pode ser de origem antrópica, relacionada aos esgotos
domésticos.
O objetivo do trabalho foi investigar a origem da matéria orgânica sedimentos finos
em suspensão para as bacias dos rios Capivari e Jundiaí, utilizando os parâmetros de
referências (end-members) plantas C3 e C4, fitoplânctons e solos predominantes das
bacias.

2. Área de Estudo
As bacias dos rios Capivari e Jundiaí, com áreas de 1.620,92 km2 e 1.114,03 km2
respectivamente, são de suma importância para a região sudeste, pois fazem parte da
região do médio Tietê, que está em pleno desenvolvimento industrial e demográfico
utilizando suas águas para abastecimento. Foram definidas quatro estações de
amostragens sendo duas no rio Capivari (nascente e foz) e duas no rio Jundiaí (nascente e
foz). Os principais tipos de solos presentes na bacia do rio Capivari são o argissolo
vermelho amarelo PVA-52 e PVA-102. Para a bacia de drenagem do rio Jundiaí, os solos
predominantes são o cambissolo (CX-1) e o argissolo vermelho amarelo (PVA-52).

3. Materiais e Métodos

As amostragens dos sedimentos finos em suspensão foram realizadas de abril de
2011 a dezembro de 2012, em 15 excursões, nas quatro estações de amostragem definidas,
sendo coletadas no eixo principal da corrente, utilizando um amostrador pontual de estagio
simples de 5L adaptado por Mortatti (1995), para rios de médio porte sendo compostas e
armazenadas em galões de 30 litros.
A obtenção das amostras de sedimentos finos em suspensão foi realizada por
processo de decantação, onde a água foi removida por sifonamento. Também foram
coletados em triplicata, os três dos principais solos PVA52, PVA 102 e CX1, presentes nas
bacias de drenagem dos rios Capivari e Jundiaí, utilizando um trado manual, na
profundidade de 0-10 cm de profundidade, sendo posteriormente armazenados em sacos
plásticos. Os materiais particulados dos solos e sedimentos finos em suspensão foram
secos ao ar, homogeneizados, macerados em almofariz de ágata e peneirados na fração
< 63µm. A composição química e isotópica do carbono orgânico particulado (COP) e do
nitrogênio orgânico particulado (NOP) presentes nos sedimentos e solos amostrados foram
determinados por espectrometria de massas acoplada com um sistema de cromatografia
gasosa (ANCA-GSL Sercon Hidra 20-20).
4. Resultados

A figura 1 ilustra o comportamento do sedimento fino em suspensão, na nascente e
foz dos rios Capivari e Jundiaí, em função da assinatura isotópica δ13C e razão C/N, ao
longo de todo período estudado, comparando com os parâmetros de referências,
fitoplancton, plantas C3 e C4, efluentes domésticos e os solos predominantes na bacia de
drenagem.
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Figura 1. Relacionamento entre δ13C e C/N dos sedimentos finos em suspensão para os
rios Capivari e Jundiaí, os parâmetros de referência C3, C4 e fitoplancton, incluindo os
principais solos das bacias.
De uma forma geral, para a nascente do rio Capivari, ocorre à influência direta dos
efluentes domésticos (δ13C de -23‰ e C/N de 10) na matéria orgânica dos sedimentos finos
em suspensão e com maior detalhe é possivel ver a influência da sazonalidade na origem
dos sedimentos, onde um período chuvoso mais intenso apresentou δ13C de -21‰ e razão
C/N de 17, configurando a origem da matéria orgânica proveniente do processo da erosão
mecânica, dos solos representativos da nascente (PVA52). Por outro lado, no período de
seca intenso, o valor isotópico apresentado foi de δ13C igual a -23‰, relacionando a origem
com efluentes domésticos e o parâmetro dos fitoplanctons e razão C/N de 6, caracterizando
que a matéria orgânica já foi degradada pelos microorganismos. O mesmo comportamento
pode ser observado junto à foz do rio Capivari, na época de seca, o predomínio foi de
esgotos domésticos e dos fitoplanctons e na época chuvosa, o δ 13C foi de -25‰ e C/N de
23, tendo como principal contribuinte o solo da bacia (origem geogênica).
É possível verificar que para a nascente do rio Jundiaí, ocorre à influência direta dos
efluentes domésticos (δ13C de -23‰ e C/N de 10) na matéria orgânica dos sedimentos finos
em suspensão e assim como observado para o rio Capivari, ocorre à influência direta da

sazonalidade na origem dos sedimentos, observando-se que no período de maior chuva,
seus valores de δ13C e C/N foram de -25‰ e 18, respectivamente, demonstrando a
contribuição do solo (CX1 nascente) na origem da matéria orgânica presente no sedimento
fino em suspensão. Para o período de seca intenso o predomínio foi de valores próximos ao
parâmetro de referência dos esgotos domésticos. Para a foz do rio Jundiaí, o mesmo
comportamento da nascente foi observado, sendo que no período de chuva, o valor foi de
δ13C de -21‰ e C/N de 27, demonstrando a contribuição da erosão mecânica na bacia do
rio Jundiaí.
Valores muito próximos aos dos rios Capivari e Jundiaí foram observados por
Boutton (1996), Krusche et.al. (2002) e Mortatti et. al.(2004), os quais também associaram
tais valores isotópicos a esgotos domésticos e também observaram o efeito da
sazonalidade.
5. Conclusão
As análises isotópicas de δ13C e da razão C/N, em comparação com os parâmetros
de referência, permitiram de modo satisfatório verificar a origem da matéria orgânica dos
sedimentos finos em suspensão e o comportamento da sazonalidade dos rios Capivari e
Jundiaí. Foi possível verificar que em termos toxicológicos, durante todo o período estudado,
ouve principalmente a influência direta dos esgotos domésticos, tanto na nascente quando
na foz para os dois rios estudados.
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Resumo
A extração sequencial de metais pesados nos sedimentos de fundo dos principais reservatórios ao
longo do rio Tietê foi realizada, em perfis de profundidade, para avaliação do grau de
biodisponibilidade de Cu, Co, Cr, Zn, Ni e Pb, em comparação com valores de referência de possíveis
toxicidades PEL (efeito provável) e TEL (efeito limiar ou inicial) canadenses.
Palavras-chave: metais pesados, extração sequencial, Rio Tietê.

Abstract
The sequential extraction procedure of heavy metals in recent bottom sediments from the main
reservoirs along the Tietê River basin was carried out in order to determine the distribution profiles of
Cu, Co, Cr, Zn, Ni and Pb, related to the bioavailable and residual geochemical phases, in comparison
to the Probable Effects Level (PEL) and Threshold Effects Level (TEL) Canadian guideline values.
Keywords: heavy metal, sequential extraction, Tietê River.

1. Introdução
Os sedimentos, em bacias de drenagem, desempenham um papel importante na
interação e distribuição de espécies químicas no meio aquático, naturais e antrópicas,
destacando-se nesta última, as espécies potencialmente tóxicas. De acordo com Förstner
and Wittmann, 1981, essas espécies podem retornar à coluna d’água por meio de
alterações de suas propriedades físico-químicas por uma mudança brusca no meio aquático
(pH, potencial redox, solubilidade, etc.). Estudos geoquímicos dos sedimentos fluviais,
normalmente são conduzidos a partir de amostras superficiais, podendo não representar o
comportamento dessas espécies quanto às evidências de toxicidade. Por outro lado,
amostragens em perfis de profundidade, permitem uma avaliação histórica da origem e
distribuição ao longo da área de drenagem. A distribuição e o comportamento das espécies

2

químicas potencialmente tóxicas nos sedimentos fluviais podem ser investigadas em função
das concentrações obtidas a partir de processos de extrações químicas sequenciais e totais,
identificando as fases geoquímicas biodisponível e residual (Mortatti et al., 2012) e
comparações com valores de referência pré-estabelecidos (Quevauviller et al., 1993). O
objetivo do presente trabalho foi determinar as concentrações dos metais pesados Cu, Co,
Cr, Zn, Ni and Pb presentes nos sedimentos fluviais dos principais reservatórios ao longo do
rio Tietê, em perfis de profundidade, por extração sequencial seletiva, identificando as
espécies biodisponíveis e residuais com relação aos valores de referência para possíveis
toxicidades.

2. Área de Estudo
O rio Tietê corta o estado de São Paulo (região mais industrializada do sudeste do
Brasil) no sentido noroeste, ao longo dos seus 1136 km de extensão até atingir o rio Paraná.
Nesse caminho atravessa regiões metropolitanas, áreas agrícolas com predomínio da canade-açúcar e pastagens. Devido à necessidade de geração de energia, navegação e
abastecimento, vários reservatórios foram implantados em seu curso ao longo do tempo,
sendo os principais na forma de cascata: Ponte Nova, Pirapora, Barra Bonita, Ibitinga,
Promissão e Três Irmãos. Em sua bacia de drenagem podem ser observadas três unidades
morfoestruturais principais: no alto Tietê o Planalto Atlântico com rochas do cristalino, no
médio Tietê a Depressão Periférica e zona de transição com formações sedimentares e
próximo à foz, o Planalto Oriental com as formações sedimentares Serra Geral e Bauru.

3. Desenvolvimento Metodológico
As amostragens dos sedimentos de fundo dos principais reservatórios ao longo do
rio Tietê foram realizadas em triplicata nos perfis de profundidade utilizando um amostrador
tipo torpedo. Os perfis coletados foram congelados até o fatiamento em laboratório, a cada 1
cm. As amostras foram secas ao ar, peneiradas para a fração fina de 63 μm. As
concentrações totais dos principais metais pesados nos sedimentos de fundo foram
realizadas usando um ICP-OES após a extração total por fusão alcalina (Samuel et al.,
1985). O procedimento de extração química sequencial, utilizado para determinação dessas
espécies potencialmente tóxicas na fase biodisponível, desenvolvido por Mortatti et al.
(2012) envolveu quatro etapas: trocável, ácido solúvel ou carbonatos, óxidos de Fe e Mn e
matéria orgânica. A ocorrência dessas espécies químicas na fase residual foi determinada
por diferença entre o total extraído e a fase biodisponível.
As concentrações dos metais pesados extraídos dos sedimentos de fundo dos
principais reservatórios ao longo do rio Tietê, nas fases biodisponível e residual, foram
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comparadas com as concentrações dos valores de referência de sedimentos fluviais
canadenses PEL e TEL, limites para efeitos de toxicidade provável e inicial ( CCME, 1999).

4. Resultados e Discussão
Podem ser verificadas na Figura 1, as distribuições das concentrações de Cu nos
sedimentos de fundo dos principais reservatórios ao longo do rio Tietê, em perfis de
profundidade, associadas as fases biodisponível e residual. Tais distribuições foram
comparadas com os valores de referência para toxicidade TEL (35,7 μg.g-1) e PEL (197,0
μg.g-1). Para o reservatório de Ponte Nova, no alto Tietê próximo às nascentes, nenhum tipo
de possibilidade de toxicidade de Cu foi observado, com concentrações muito inferiores ao
TEL, de efeito de toxicidade limiar ou inicial. Cabe salientar que o Cu se mostrou mais
associado à fração residual em todo o perfil estudado. Mais a jusante, no reservatório de
Pirapora, que tem como característica a captação dos esgotos e efluentes da área
metropolitana da grande São Paulo, o Cu se mostrou com alto grau de toxicidade nos
sedimentos de fundo ao longo de todo o perfil amostrado, atingindo a concentração limite de
PEL, de efeitos tóxicos prováveis. As presenças dessas altas concentrações de Cu foram
associadas à fração biodisponível, com predomínio de ligações com a matéria orgânica
antrópica. No médio Tietê, em Barra Bonita, o Cu se mostrou mais concentrado em
superfície, mas com predominância na fase residual, com valores inferiores ao TEL. Junto
ao reservatório de Ibitinga, parte inicial do baixo Tietê, elevadas concentrações de Cu
puderam ser observadas ao longo de todo o perfil analisado, com valores próximos ao PEL,
mas sem aparente biodisponibilidade, devido ao fato de estar na fase residual. Do
reservatório de Promissão até o de Três Irmãos, baixo Tietê, as concentrações de Cu nos
sedimentos de fundo passam a ser preocupantes, pois ultrapassam em muito o valor de
referência para toxicidade provável (PEL) e com mais de 50% de biodisponibilidade. A
origem desse Cu é provavelmente antrópica e associada com a utilização de CuSO4 no
controle de algas em reservatórios.
O comportamento observado para Co foi similar ao do Cu, com presença significante
de biodisponibilidade em Pirapora e em menor grau na foz do rio Tietê, junto ao reservatório
de Três Irmãos.
As distribuições de Cr, Ni, Pb e Zn ao longo dos perfis estudados foram semelhantes
em todos os reservatórios estudados, fixando-se principalmente nas fase residuais, com
exceção do reservatório de Pirapora, onde as elevadas concentrações observadas se
mostraram próximas ou superiores ao PEL, com variações de 40 a 50% de
biodisponibilidade.
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5. Conclusões
A avaliação da biodisponibilidade de metais pesados nos sedimentos de fundo dos
principais reservatórios ao longo do rio Tietê, associada com os valores de referência para
toxicidade inicial (TEL) e provável (PEL) realizada a partir de extrações químicas
sequenciais, revelou aspectos importantes da contaminação desses sedimentos com metais
pesados, principalmente de origem antrópica no reservatório de Pirapora e especialmente
para o Cu no baixo Tietê. Esperamos que esse trabalho sirva de alerta para uma melhor
gestão dos nossos recursos hídricos, concernente à poluição fluvial.
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Resumo
A CONAMA 396/2008 e RDC-274/2005 da ANVISA estabelecem os critérios mínimos de
qualidade para Águas Subterrâneas, Água Mineral Natural, Água Natural, Água Adicionada de Sais
envasadas e o Gelo para consumo humano. Indicando os valores máximos permitidos (VMP) de
diversas substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, cianotoxinas e desinfetantes e produtos
secundários de desinfecção. Este trabalho descreve uma nova abordagem na quantificação de 2,4Diclorofenoxiacetico (2,4-D), Bentazona, pentaclorofenol e 2,4,6-Triclorofenol (2,4,6-T) em água
mineral. As amostras analisadas utilizando a técnica de CLAE-DAD foram previamente concentradas,
através da técnica de extração em fase sólida (EFS), para que os limites de quantificação fossem
adequados aos valores estabelecidos pela legislação.

Abstract
The Brazilian guidelines CONAMA 396/2008 and RDC-274/2005 ANVISA establish the
minimum quality criteria for Ground Water, Natural Mineral Water, Natural Water, Bottled Water Added
Salts and Ice for human consumption. establishing the maximum allowed levels(VMP) of various
inorganic, organic, pesticides, cyanotoxins, disinfectants and disinfection secondary products. This
paper describes a new approach for the quantification of 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4-D),
Bentazone, Pentachlorophenol and 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-T) in mineral water. The samples
were previously concentrated by the technique of solid phase extraction (SPE) so that the
quantification limits are adequate for the assessment of VMP using the technique of HPLC-DAD.

Palavras-chave
EFS, CLAE-DAD, 2,4-D, bentazona, 2,4,6-Triclorofenol, pentaclorofenol, água mineral.
1. Introdução.
A necessidade de realizar o monitoramento ambiental dos recursos naturais
utilizados pelo homem, tem se tornado cada vez mais crescente. Dentre estes, os recursos
hídricos tais como: mares, rios, lagos, águas subterrâneas tem tido atenção especial dos
órgãos de controle, que regulamentam este monitoramento através de uma legislação cada
vez mais restritiva, quanto à presença de poluentes. A CONAMA 396/2008 e RDC-274/2005
da ANVISA que estabelecem os critérios mínimos de qualidade para Águas Subterrâneas,
Água Mineral Natural, Água Natural, Água Adicionada de Sais envasadas e o Gelo para
consumo humano, estabelecendo os valores máximos permitidos (VMP) de diversas

substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, cianotoxinas e desinfetantes e produtos
secundários de desinfecção.
A técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) é
um dos métodos analíticos de eleição indicados para a análise de substâncias orgânicas,
agrotóxicos e produtos de desinfecção.1 Para a utilização desta técnica na análise das
substâncias objeto deste trabalho, há a necessidade de uma transformação química
(derivatização) das substâncias para que elas melhorem sua resposta ou possam ser
quantificadas.2 Essa manipulação pode acarretar uma perda considerável do material, já que
quando presentes, tais substâncias estão em quantidades da ordem de mg/L a g/L e
perdas nesta ordem de grandeza, podem interferir decisivamente no resultado analítico.
No intuito de diminuir o tempo total de análise, pela supressão da etapa de
derivatização e a complexidade do preparo de amostras, melhorando assim os resultados
analíticos, propomos uma abordagem de quantificação, empregando a técnica de CLAEDAD, que combinada com a técnica de extração em fase sólida (EFS) nos permitiu atingir
limites de quantificação adequados para atender os valores de (VMP) estabelecidos na
RDC-274/2005.
2. Metodologia.
2.1. Coleta e preservação das amostras.
As amostras foram coletadas no campo, em frascos de vidro âmbar de 1 litro e
adicionadas com 0,5g tiossulfato de sódio e 2mL de ácido clorídrico 1:1 v/v e mantidas até
a sua utilização em temperatura aproximada de 4°C, para conservação da mesma, segundo
o descrito na SW-846.3
2.2. Preparação da amostra por extração em fase sólida (EFS) e concentração.
Para se atingir os limites de quantificação que atendessem os valores máximos
permitidos (VMP) indicados pela legislação para os analitos, 2,4D, 2,4,6T, Bentazona, e
Pentaclorofenol que são: 30, 200, 300 e 9 g/L respectivamente, houve necessidade de
concentrar a amostra em 500 vezes. O sistema automatizado de extração SPE ASPEC 274X da Gilson foi utilizado, para processar as amostras. Cartuchos de fase sólida polimérica da
Nexus® com 60 mg e 3 mL foram usados na introdução de 500mL de amostra a um fluxo de
8 mL.min-1. Após a introdução da amostra os cartuchos foram secos com Nitrogênio 5.0 por
aproximadamente 6 minutos. A eluição da amostra retida no cartucho foi realizada com 4
lavagens seguidas, empregando 0,5mL de metanol grau HPLC em fluxo de 0,3mL.min-1 e
posteriormente mais 2 lavagens com 1mL de acetonitrila grau HPLC em fluxo de 0,3 mL.min1

. O produto de eluição foi coletado em tubo contendo 0,5mL de solução de ácido acético

0,1% v/v, preparada com água deionizada com resistividade de 18MΩ e levado ao sistema
concentrador TurboVap® da Caliper LifeSciences, para redução de volume, usando um
banho de água na temperatura de 42°C, soprando nitrogênio no interior dos tubos de modo
a propiciar uma redução de volume mais rápida até próximo a secura, garantindo que a
maior parte dos solventes orgânicos empregados na extração tenham sido removidos.
Avolumar os extratos até 1mL, empregando a solução de ácido acético 0,1% v/v. O volume
final obtido, 500 vezes mais concentrado, foi então transferido para vials e quantificados no
sistema cromatográfico.
2.3 .Quantificação por cromatografia líquida.
O sistema cromatográfico empregado foi um cromatógrafo líquido modelo Ultimate
3000 UHPLC fabricado pela DIONEX/THERMO. Coluna analítica Acclaim 120, fase reversa
C18, com 250 mm de comprimento, 4,6 mm de diâmetro e com 5μm de diâmetro de
partícula fabricado pela DIONEX. Uma coluna de guarda com fase reversa C18, de 4,6mm
de diâmetro por 10mm de comprimento e 5μm utilizada antes da coluna analítica de modo a
preserva-la. Detector com um sistema de arranjo de diodo abrangendo a região de 190 a
800 nm do espectro UV/VIS. As condições cromatográficas empregadas foram: Fluxo da
fase móvel 2,0 mL.min-1; temperatura da coluna em 45°C; comprimentos de onda: 200, 204,
210, 214 e 217 nm; fase móvel composta de acetonitrila e solução de ácido acético 0,1%

v/v, operando com gradiente de concentração como descrito na tabela 1:
Tempo (minutos)
Composição da fase móvel
0
50 % de sol de ácido acético e 50% de acetonitrila
7,5
75 % de acetonitrila e 25% de sol. de ácido acético
7,5
50 % de sol de ácido acético e 50% de acetonitrila
10,0
50 % de sol de ácido acético e 50% de acetonitrila
Tabela 1: Gradiente de concentração da fase móvel.

Todos os padrões empregados na curva analítica foram preparados em solução de
ácido acético 0,1% v/v, diluídos das respectivas soluções concentradas dos padrões 2,4D,
2,4,6T, Bentazona, e Pentaclorofenol. Na calibração para cada substância foi empregado o
comprimento de onda máximo de absorção, ou seja, 200nm para 2,4D, 204nm para 2,4,6T,
214nm para Pentaclorofenol e 217nm para Bentazona. O comprimento de onda de 210nm
pode ser empregado para se quantificar todas as substâncias, porém com pequena perda
de sensibilidade para estes por não se tratar de um máximo de absorção de nenhum dos
analitos.
3. Resultados.
Os padrões para curva analítica foram preparados nas concentrações de 0,1; 0,25;
0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 e 2,0 μg.mL-1 e forneceram os seguintes dados de curva:

Analito
Tempo de retenção (min)
2,4D
3,08
2,4,6T
5,52
Pentaclorofenol
8,08
Bentazona
2,58
Tabela 2: Dados da curva analítica.

Coeficiente de Correlação
0,99998
0,99997
0,99994
0,99996

Equação da curva
Y = 0,0059x + 0,0052
Y = 0,0069x – 0,0304
Y = 0,0062x + 0,0532
Y = 0,0032x – 0,0318

O limite de quantificação do método combinado extração/concentração/cromatografia
foi determinado pela relação sinal ruído, onde o sinal do analito deve ser pelo menos 10
vezes maior do que o sinal do ruído, obtendo-se o valor de limite de quantificação de 1μg.L-1
para cada um dos analitos. Foram realizados experimentos que ratificaram estes valores de
quantificação atendendo a legislação RDC 274/2005.
3.1. Ensaio com amostras fortificadas.
Amostras de água natural, fortificadas com 1μg.L-1 dos analitos de interesse, foram
ensaiadas de acordo com o procedimento descrito no item 2. Os resultados da recuperação
dos analitos nas amostras fortificadas, analisadas em triplicata, ficaram na faixa de 75 a
110% o que se encontra dentro da faixa descrita como aceitável no EPA 8270D2 que é de
70 a 130%.

4.Conclusão.
Os experimentos realizados mostraram que o método proposto neste trabalho
permite atingir limites de quantificação que atendem plenamente a faixa de valores máximos
permitidos estabelecidos pela legislação vigente, para águas subterrâneas e minerais. A
otimização das condições de extração em fase sólida, tais como: fluxo de introdução da
amostra e da eluição dos analitos, tipo de eluente e fase estacionária, possibilitou uma boa
recuperação final dos analitos de interesse. A combinação extração/concentração permitiu
uma concentração final de 500 vezes dos analitos de interesse, o que foi crucial para se
atingir o limite quantificação de 1μg.L-1. Este método se mostrou mais eficiente do que os
tradicionais utilizados para a quantificação destes analitos. Uma vez que suprime a etapa de
derivatização, diminuindo assim a manipulação da amostra, fazendo com que as análises
sejam mais rápidas.
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Resumo
As etapas envolvidas no processo de validação do método para determinação de
compostos orgânicos voláteis (VOC) em água mineral e sua acreditação junto a um órgão
certificador (INMETRO) visam garantir a credibilidade dos resultados gerados pelo LAMIN –
CPRM neste ensaio, que foi implementado como rotina de análise, a fim de assegurar que
os valores máximos permitidos (VMP) destes compostos na legislação vigente sejam
respeitados.
A técnica de Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massas (GC/MS) já possui
notória sensibilidade no ensaio de compostos orgânicos voláteis sendo capaz de quantificar
os mesmos na faixa de ng/L. A utilização de Materiais de Referência Certificados (MRC) faz
parte de um conjunto controles necessários para o procedimento de acreditação do método.
Palavras- chave: Validação, Acreditação, Orgânicos Voláteis, Cromatografia
Abstract
The steps involved in the process of method validation for determination of volatile organic
compounds in mineral water and its accreditation by a certifying body (INMETRO) aim to
ensure the credibility of the results generated by LAMIN - CPRM for this method, which was
implemented as a routine analysis in order to ensure that the maximum permissible values
(MPV) of these compounds according to Brazilian regulations are achieved.
The technique of Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC / MS) is well known for its
remarkable sensitivity in the analysis of volatile organic compounds being able to quantify
them in the ng/L range. The use of Certified Reference Materials (CRMs) is part of a set of
controls needed for the method accreditation.
Keywords: Validation, Accreditation, Volatile Organic, Chromatography

1 – Introdução
A validação de um ensaio químico contribui para rastrear, controlar e reduzir as
incertezas que podem afetar a qualidade final de um resultado dentro de um processo
analítico. É a garantia experimental de que o método de ensaio é adequado à finalidade
proposta (2).
Já a acreditação é o reconhecimento formal por um organismo de acreditação, de
que um organismo de Avaliação da Conformidade - OAC (laboratório, organismo de
certificação ou organismo de inspeção) atende a requisitos previamente definidos e
demonstra ser competente para realizar suas atividades com confiança (1). No Brasil o órgão
responsável pela acreditação de laboratórios é o INMETRO que através de um programa de
auditorias monitora os laboratórios que possuem a acreditação de seus respectivos ensaios.
O

método

de

ensaio

utilizado

pelo

laboratório

de

Cromatografia

Gasosa/Espectrometria de Massas do LAMIN – CPRM para determinação de compostos
orgânicos voláteis em água mineral é acreditado pelo INMETRO por atender plenamente os
requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Esta norma especifica os requisitos
gerais para competência em realizar ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem.
Este método acreditado tem como referência os métodos US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 5021a e 8260b.
2 - Compostos Orgânicos Voláteis (VOC).
Compostos orgânicos voláteis são definidos como aqueles que têm ponto de
ebulição inferior ou igual a 250°C a uma pressão de 101,3 kPa

(5)

. São produzidos em

grandes volumes e são motivo de preocupação na gestão dos recursos hídricos por causa
de seu potencial de toxicidade para seres humanos, em parte através de contaminação da
água potável (4).
A capacidade que estes compostos têm de causar efeitos sobre a saúde varia muito.
Existem aqueles que são altamente tóxicos e outros que têm efeitos para a saúde ainda
desconhecidos. Tal como acontece com outros poluentes, a extensão e a natureza dos
efeitos na saúde vão depender de certos fatores, incluindo o nível e o tempo de exposição.
Muitos compostos orgânicos voláteis são conhecidos por causar câncer em animais
e alguns são suspeitos de causar, ou conhecidos por causar, cânceres em humanos (3).
O ensaio de compostos orgânicos voláteis em água mineral visa atender
especificamente

à legislação RDC 274 da ANVISA, garantindo assim a qualidade e a

segurança para a saúde da água mineral produzida e comercializada em território brasileiro.

3 - Materiais e Métodos.
Os compostos ensaiados no método validado são: 1,1 Dicloroeteno, Diclorometano,
Trans 1,2 Dicloroeteno, Cis 1,2 Dicloroeteno, Triclorometano (Clorofórmio), 1,2 Dicloroetano,
Benzeno,

Tetrcloreto

de

Carbono,

Tricloroetileno,

Dibromoclorometano,

Bromodiclorometano, Tolueno, Tetracloroetileno, Estireno,Etilbenzeno, Xilenos (orto,para e
meta), Tribromometano (Bromofórmio),Cloreto de Vinila e os Triclorobenzenos (1,3,5 – 1,24
e 1,2,3). Os materiais de referência certificados utilizados para a calibração analítica do
equipamento devem ser adquiridos de fabricantes que comprovem ser provedores destes
materiais em conformidade com a norma ISO Guide 34:2009 (General requirements for the
competence of reference material producers).
O equipamento utilizado para este ensaio é um Varian GC/MSMS 4000. O
cromatógrafo a gás utiliza uma coluna capilar DB-5MS de 30m de comprimento e 0,25mm
de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de filme. O analisador de massas utilizado no
espectrômetro é do tipo ion trap. Os analitos de interesse são injetados no cromatógrafo a
gás na fase vapor porque o amostrador automático realiza a extração destes analitos da
solução pela técnica de Headspace estático.
São utilizadas duas faixas de concentração para a construção das respectivas curvas
analíticas do equipamento. Uma faixa de baixa concentração (de 0,1 a 10,0 µg/L) e outra
faixa de alta concentração (de 10,0 a 120,0 µg/L).
Para a quantificação dos analitos é utilizada a técnica de padronização interna. O
padrão interno utilizado é o Flúorbenzeno. Também é utilizado um padrão Surrogate para
mensurar a recuperação do processo analítico. O padrão Surrogate utilizado é o Tolueno
deuterado.
4 - Validação e Acreditação
A validação é uma das etapas mais importantes para o reconhecimento da
competência em um ensaio, e obter a acreditação de um método.
A fim de validar o método as seguintes características de desempenho do mesmo
foram consideradas conforme o documento orientativo do INMETRO DOC-CGCRE-008 rev.
4 (2011): seletividade, linearidade, sensibilidade, limite de quantificação (LQ), exatidão e
precisão (repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade)

(6)

.

Entretanto, todo o processo analítico é baseado em medições. E medições contêm
erros. Sejam estes erros sistemáticos ou aleatórios é de fundamental importância que eles
sejam rastreados e controlados. Algumas fontes de erro em um processo analítico são

(2)

:

amostragem, condições ambientais, instrumentação analítica, materiais de referência e
reagentes químicos, recursos humanos e métodos de ensaio.

A validação é feita em cada etapa do ensaio no ambiente do laboratório, ou seja:
condições físicas, método analítico, preparo de amostras, análise instrumental e
interpretação dos resultados para garantia da qualidade. A amostragem por ocorrer em um
ambiente externo ao laboratório torna - se uma fonte de erro bastante relevante (2).
Planilhas eletrônicas (Excel) ou softwares específicos (Statistica) são utilizados para
a manipulação e o tratamento de dados dos resultados dos processos de ensaio pertinentes
a validação.
A implementação do método validado como rotina de ensaios para amostras
coletadas no campo ( in loco) é uma etapa relevante para o processo de acreditação junto a
um órgão certificador (INMETRO). A partir da acreditação do método pela norma ISO/IEC
17025:2005 a técnica de amostragem utilizada e o processamento das amostras estarão
sujeitas as exigências e aos controles de qualidade da mesma.
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Resumo
Duas amostras de paragnaisses (SB1 e BB9) e uma amostra do ortognaisse Altinho (CA40),
na porção norte do domínio Pernambuco-Alagoas (PEAL), e uma amostra de um ortognaisse sienítico
(CA34), no interior da zona de cisalhamento Pernambuco leste (ZCPE), que separa o PEAL do
Domínio Central, foram datadas por LA-ICP-MS. Zircões neoproterozoicos dominam em uma das
amostras dos paragnaisses (BB9), com os mais jovens indicando final da deposição em torno de 640
Ma. Intrusão do protólito do ortognaisse sienítico (CA34) também ocorreu em torno de 640 Ma e sua
geoquímica sugere alojamento em ambiente intraplaca. O caráter metaluminoso e magnesiano do
ortognaisse Altinho é similar ao da suíte cálcio-alcalina, todavia algumas amostras caem no campo
intraplaca. A amostra datada contém uma grande fração de zircões herdados. Os dados sugerem um
protólito gerado por fusão parcial de uma fonte mista, incluindo (meta)basaltos e sedimentos, em
torno de 620 Ma. O intercepto inferior de zircões discordantes forneceu uma idade de 612±15 Ma,
similar às idades de zircões com baixa razão Th/U na amostra CA34 (615±8 Ma) e SB1 (610±26 Ma).
A evolução tectônica com base nestes dados aponta extensão antes de 640 Ma, seguida, em curto
intervalo de tempo, por convergência e colisão. Desta forma, a Orogênese Brasiliana teria sua origem
na inversão de riftes continentes ou proto-oceânicos.
Palavras-chave: LA-ICP-MS, elementos maiores, elementos traço, evolução crustal
Abstract
Two samples of paragneiss (SB1 and BB9) and one sample of the Altinho orthogneiss (CA40),
in the northern portion of the Pernambuco-Alagoas domain (PEAL), and one sample (CA34) of a
syenitic orthogneiss wrapped by the east Pernambuco shear zone (EPSZ), which separates the PEAL
from the Central domain, were dated by LA-ICP-MS. Zircons of Neoproterozoic age dominate in one
of the paragneiss samples (BB9), with the youngest grains indicating end of deposition around 640
Ma. Likewise, intrusion of the protolith of the syenitic orthogneis (CA-34) occurred at ca. 640 Ma and
its geochemistry suggests emplacement in intraplate setting. The metaluminous and magnesian
nature of the Altinho orthogneiss is akin to the calc-alkalic suite, but some samples plot in the
intraplate field in tectonic discrimination diagrams. The dated sample contains a large fraction of
inherited zircons. Origin of the protolith around 620 Ma by partial melting of a mixed source,
comprising (meta)basalts and sediments is the most likely hypothesis. The lower intercept age of

discordant zircons (612±15 Ma) is similar to the age of low Th/U grains in samples CA34 (615±8 Ma)
and SB1 (610±26 Ma). The inferred tectonic evolution involves extension prior to 640 Ma followed in a
short time interval by convergence and collision. This suggests that the Brasiliano Orogeny resulted
from inversion of continental and/or protoceanic rifts.
Keywords: LA-ICP-MS, major elements, trace elements, crustal evolution

1. Introdução
Este trabalho apresenta os resultados de datação U-Pb por LA-ICP-MS de zircões de
duas amostras de rochas metassedimentares (SB1 e BB9) e de uma amostra do
ortognaisse Altinho (CA40), na porção norte do Domínio Pernambuco-Alagoas (PEAL)
(Província Borborema, NE do Brasil), e de uma amostra de um ortognaisse sienítico (CA34)
milonitizado pela zona de Pernambuco leste (ZCPE), que separa o PEAL do Domínio
Central (Fig. 1). Para os ortognaisses são também reportados dados litogeoquímicos. Os
dados obtidos fornecem informações sobre as idades de deposição e metamorfismo das
rochas supracrustais, sobre as idades de intrusão e metamorfismo dos ortognaisses e sobre
a petrogênese dos mesmos, e permitem inferências sobre os processos geodinâmicos sob
os quais esses eventos ocorreram. Os resultados são importantes ainda para estabelecer
correlações entre o PEAL e o Domínio Central, a norte, e a Faixa Sergipana, a sul.
2. Geocronologia U-Pb
Nos paragnaisses, a amostra SB1 forneceu zircões quase exclusivamente
paleoproterozoicos dispostos segundo uma discórdia indicando perda de Pb em torno de
600 Ma. Um zircão com baixa razão Th/U (0,02) e idade de 610 ± 28 Ma confirma que esta
perda se deu em associação com metamorfismo relacionado à Orogênese Brasiliana. Na
amostra BB9 os zircões detríticos são quase exclusivamente neoproterozoicos, com picos
em torno de 1000 Ma, 900 Ma, 850 Ma, 680 Ma e 650 Ma. Os grãos concordantes mais
jovens forneceram idades de 642 ± 12 Ma e 635 ± 16 Ma. Os dados mostram um pequeno
intervalo de tempo entre o final da deposição e o metamorfismo.
Os zircões do ortognaisse sienítico definem uma discórdia com intercepto inferior de
646 ± 11 Ma (MSWD = 0.7). Esta idade é mais antiga (dez milhões de anos) do que a idade
mais precisa de 636 ± 3 Ma (MSWD = 0.3) obtida pela média ponderada de onze análises
concordantes. Esta última poderia ser considerada como a melhor estimativa para a
cristalização do protólito. Todavia, considerando a margem de erro, as duas idades não são
significativamente diferentes, sugerindo intrusão em torno de 640 Ma. Uma análise de um
grão com baixa razão Th/U (0.08) forneceu idade de 615 ± 8 Ma, que é interpretada como a
idade do metamorfismo.

A amostra do ortognaisse Altinho apresenta um padrão de idades complexo. Oito
grãos dispõem-se segundo uma discórdia apontando proveniência de uma fonte com cerca
de 1900 Ma. O intercepto inferior sugere metamorfismo a 612 ± 15 Ma. Grãos concordantes
com idades de 671 ± 15 Ma e 680 ± 15 Ma são também interpretados como xenocristais.
Três grãos concordantes forneceram uma idade média ponderada 206Pb/238U de 649 ± 9 Ma,
que poderia ser atribuída à idade do protólito. No entanto, a idade concordante de 619 ± 15
Ma do zircão mais jovem é considerada a melhor estimativa para a intrusão.

Figura 1. Mapa geológico simplificado da área estudada e a localização das amostras datadas. O
inset mostra a localização da área no contexto da Província Borborema.

3. Geoquímica
A amostra analisada do ortognaisse sienítico é álcali-cálcica, metaluminosa e
magnesiana. As amostras do ortognaisse Altinho são também magnesianas e variam de
álcali-cálcicas a cálcicas e de metaluminosas a levemente peraluminosas. Os padrões de
elementos terras raras são similares e caracterizados por enriquecimento em terras raras
leves e anomalias negativas de Eu (Fig. 2a). Os valores elevados de Y e Nb no ortognaisse
sienítico fazem com que ela caia no campo intraplaca em diagramas discriminantes de
ambiente tectônico enquanto as amostras do ortognaisse Altinho plotam próximo à linha
divisória entre os campos de granitos intraplaca com a dos granitos relacionados a arco e
colisão (Fig. 2b). Uma amostra do ortognaisse Altinho analisada para Sm-Nd e Rb-Sr

forneceu valor eNd(t) de -1 e idade modelo TDM de 1,32 Ga e razão inicial

87

Sr/86Sr

relativamente baixa (0,7048).

Figura 2. (a) Padrões de elementos terras raras normalizados pelo condrito (Boyton, 1984). (b)
Diagrama Nb-Y utilizado como discriminante de granitoides em ambientes intraplaca (WPG),
convergentes e colisionais (VAG+syn-COLG) e dorsais oceânicas (ORG) (Pearce et al., 1984).

4. Discussão e conclusões
O contraste de idades entre os paragnaisses (SB1 e BB9) sugere derivação dos
zircões de fontes locais: embasamento paleoproterozoico, no caso da primeira, e rochas
formadas no evento Cariris Velhos ou mais jovens, no caso da segunda. Os zircões mais
novos na amostra BB9 mostram que a idade máxima de deposição é próxima do início da
Orogênese Brasiliana. Prevalência de condições extensionais até cerca de 640 Ma atrás é
também sugerido pela afinidade intraplaca do ortognaisse sienítico. A idade modelo
mesoproterozoica, a razão inicial

87

Sr/86Sr relativamente baixa e a presença de zircões

herdados no ortognaisse Altinho pode ser explicada por derivação do protólito pela fusão
parcial de uma fonte mista. Esta fonte poderia ser formada pela assimilação de sedimentos
(provindos dominantemente de fontes paleoproterozoicas, como no caso da amostra SB1)
por magmas máficos juvenis produzidos durante a fase extensional.
O pequeno intervalo de tempo entre o final da deposição e a obtenção de condições
P-T suficientes para promover fusão parcial e metamorfismo de alto grau é inconsistente
com o fechamento de grandes bacias oceânicas. Inversão de riftes continentais ou protooceânicos parece ser o melhor cenário para explicar a evolução geodinâmica da área e, por
extensão, do PEAL. Isto também parece ser o caso da Faixa Sergipana, onde ortognaisses
e rochas metamáficas com características intraplaca forneceram idades entre 690 e 640 Ma
e granitos orogênicos têm idades a partir de 628 Ma.
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Resumo

Nas ultimas décadas, devido à intensa industrialização, a Baixada Santista vem sofrendo um
intenso processo de degradação ambiental. Elementos metálicos podem ser produtos desses
resíduos. O estudo de metais pesados e As em quatro colunas sedimentares observou valores
significativos de As quando comparados com a legislação vigente. No entanto, com valores de
normalizações, observou-se ausência de contaminação significativa na região. A mesma
normalização permitiu a visualização de um aumento recente na introdução de metais, podendo
indicar uma fonte antrópica de metais na região nos últimos anos.

Abstract

In the past decades, Santos has undergone an intense process of environmental degradation
due to the intense industrialization, which may have imported metallic elements from wastes. The
study of heavy metals and As in four columns sedimentary observed significant amounts of As
compared with current legislation. Nevertheless, normalized values have shown the overall absence of
significant contamination in the region. A recent increase in the introduction of metals, which may
indicate an anthropogenic source of metals in the region in recent years, has been observed by the
normalized values.

Keywords: Estuário Santista, Metais Pesados, Coluna Sedimentar, Atividade Antrópica

1.

Introdução

O litoral paulista desde os primórdios da ocupação foi um dos locais mais
amplamente povoados e explorados do estado. A Baixada Santista, que compreende o
espaço costeiro delimitado politicamente entre os municípios de Bertioga e Praia Grande, é
uma das regiões economicamente mais importantes do Brasil. Esta significativa ocupação
ocorreu, principalmente, devido ao grande desenvolvimento econômico da região durante o
século XX, com melhorias na estrutura portuária de Santos, a implantação do polo
petroquímico de Cubatão e a construção de rodovias ligando a capital ao litoral. Como

consequência, intensas interferências no ambiente costeiro devido ao despejo de resíduos
industriais e os dejetos humanos e domésticos geraram mudanças nas áreas de mangue e
de praia.
2.

Área de Estudo

O estudo será realizado no Complexo Estuarino Santos- São Vicente, no litoral de
São Paulo. A área de estudo está situada entre as latitudes 23° 90’ S e 24° 00’S e as
longitudes de 46° 30’W e 46° 50’W. O sistema estuarino, inserido na Baixada Santista, é
formado por rios, entre os quais, Cubatão, Perequê, Mogi-Piaçaguera e Itapanhaú.
3.

Metodologia

Para analisar a disponibilidade no ambiente, a abertura das amostras foi realizada
mediante lixiviação por ataque ácido, segundo método SW 846 US EPA 3050B (USEPA,
1996). Este método consiste em uma digestão ácida capaz de dissolver a maior parte dos
elementos de origem antrópica. O equipamento utilizado foi um ICP-OES, marca Varian,
modelo 710-ES (Vista MPX). Foram analisados os elementos: alumínio (Al), arsênio (As),
Cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb),
escândio (Sc), vanádio (V) e zinco (Zn).
4.

Resultados

4.1.

Digestão parcial de sedimento para a análise de metais e semimetais

O grau de contaminação química foi avaliado a partir nos valores estabelecidos pelo
“Canadian Council of Ministers of the Environment”, para arsênio e metais pesados.
Baseado nos efeitos dos elementos mencionados sob a biota, o menor limite- TEL
(Threshold Effect Level) ou Nível 1- representa a concentração abaixo da qual raramente
são esperados efeitos adversos para os organismos. O maior limite - PEL (Probable Effect
Level) ou Nível 2 - representa a concentração acima da qual é freqüentemente esperado o
citado efeito adverso para os organismos. Na faixa entre TEL (Nível 1) e PEL (Nível 2)
situam-se os valores onde ocasionalmente espera-se tais efeitos (CETESB, 2007).
De todos os elementos estudados, aqueles que apresentaram concentrações
elevadas quando comparados com a legislação foram As, Cd e Cr. Destaca-se entre esses
o semimetal As, com valores que, em sua maioria, ultrapassam o valor de TEL (Nível 1).

Dentre os testemunhos analisados, Santos 2 apresentou os maiores valores médios de
concentração para os elementos observados.

Figura 1. Concentração de As (mg/kg) para os testemunhos estudados.

4.2.

Fator de Enriquecimento

O fator de enriquecimento (Szefer et al., 1998) é muito utilizado no tratamento de
dados de metais. Ele propicia a análise da contribuição de alguns metais para a coluna
sedimentar e função do tempo. Para tal, utiliza-se um elemento normalizador, o que permite
uma uniformização dos dados. O cálculo do fator de enriquecimento é feito baseado na
seguinte equação:

onde M é o metal analisado e X é o elemento normalizador.
Valores de FE abaixo de 2 são considerados normais. Valores entre 2 e 5
representam uma contaminação moderada. Os valores entre 5 e 20 são característicos de
uma poluição considerada significativa. Valores encontrados entre 20 e 40 caracterizam

uma poluição alta. Por fim, valores encontrados acima de 40 indicam um local
extremamente poluído (Andrews & Sutherland, 2004).
Os elementos estudados não apresentam contaminação significativa, estando
em sua grande maioria inferiores a 2, e seus maiores valores não ultrapassando 5. No
entanto, destaca-se um padrão de aumento nos valores de amostras próximas à superfície,
como é possível observar no perfil de chumbo (Pb) no testemunho Santos 8, Figura 2.

Figura 2. Padrão de aumento no valor de Fator de Enriquecimento (FE) para amostras próximas à
superfície observado no elemento Pb no testemunho Santos 8.

5.

Conclusão
Embora alguns elementos apresentem valores elevados quando comparados com a

legislação observa-se, a partir do valor de fator de enriquecimento (FE), que não há
contaminação significativa por metais pesados e As na região estudada. No entanto, há um
padrão marcante de aumento de acumulação de metais nos valores mais próximos à
superfície, podendo indicar um aporte, possivelmente antrópico, recente. O testemunho que
apresentou os maiores valores foi Santos 2, podendo o fato ser explicado pela sua
proximidade ao porto de Santos.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a influência dos métodos de normalização de dados
(centred log ratio e z-score) nos resultados de análises de componentes principais (PCA). Foram
utilizados teores de elementos químicos maiores, menores e traços obtidos em amostras de rochas
siliciclásticas das Aloformações Pedra Pintada e Varzinha do Alogrupo Guaritas, Ordoviciano da
Bacia do Camaquã (RS). A primeira abordagem foi realizar uma análise quimioestratigráfica dividindo
a seção siliciclástica, com o auxílio da PCA, utilizando os teores de elementos químicos sem a
utilização de qualquer normalização e/ou transformação dos dados. A segunda abordagem foi dividir
a seção utilizando os teores de elementos transformados pelo z-score. A terceira abordagem foi
propor a divisão quimioestratigráfica utilizando os dados de elementos químicos transformados
através do centred log ratio. Os resultados mostraram diferenças importantes para análises
quimioestratigráficas detalhadas, principalmente entre o conjunto de dados sem transformação e
aqueles transformados.
Palavras-chave: quimioestratigrafia quantitativa, análise multivariada, geoquímica inorgânica
Keywords: quantitative chemostratigraphy, multivariate analysis, inorganic geochemistry

1. Introdução
O problema da utilização de dados geoquímicos brutos e sua interpretação já foram
detalhadamente descritos desde os trabalhos pioneiros de Aitchison (1982, 1986), o qual
propôs como dados composicionais precisam ser a priori devidamente tratados
estatisticamente antes de seu emprego direto em análises estatísticas subsequentes. Isto se
deve à dependência natural entre os dados que compõem um todo, o que provoca vieses
em qualquer avaliação estatística dos dados brutos, conforme extensivamente estudado por
diversos outros pesquisadores (e.g. Pawlowsky-Glahn e Egozcue, 2006; Daunis-I-Estadella
et al., 2006).
Entretanto, diversas publicações no campo da geoquímica continuam apresentando
resultados de análises de componentes principais e análises de agrupamentos, para citar as
mais comuns, sem a atenção devida à etapa de transformação dos dados, fundamental para
uma avaliação mais correta da análise estatística a que se propõem fazer. Uma discussão
recente do problema pode ser vista em Filzmoser et al. (2010).

2. Geologia e Geoquímica
As amostras coletadas que foram submetidas a análise geoquímica pertencem as
Aloformações Guaritas e Varzinha do Alogrupo Guaritas, sucessão flúvio-eólica que aflora
na região central do Escudo Sul-rio-grandense, último episódio deposicional preservado da
Bacia do Camaquã (Ordoviciano, RS) (Paim et al., 2000). Trata-se de arenitos classificados
como arcóseos líticos e litoarenitos feldspáticos de acordo com Folk (1968) (Denalle, 2013).
A mineralogia é praticamente homogênea da base para o topo do perfil colunar analisado:
quartzo, feldspatos, fragmentos líticos (metamórficos e ígneos) e minerais acessórios
(zircão, epidoto, turmalina), opacos e pesados.
3. Materiais e Métodos
Foram mensurados 57 elementos químicos nas 26 amostras coletadas. Dos elementos
mensurados sete foram descartados, pois apresentavam o resultado muito próximo ao limite
de detecção (caso do Ge) ou apresentavam menos de 30% de resultados válidos (acima do
limite de detecção), no caso o Ni, Mo, Ag, In e W. Posteriormente, todos os valores foram
convertidos para a mesma unidade, uma vez que os dados originais traziam os valores dos
elementos maiores em percentagem (%) e os valores dos elementos menores em partes por
milhão (ppm). A terceira etapa consistiu na normalização dos valores pela concentração
total obtida por uma determinada amostra. A última etapa do processamento dos dados foi
aplicar uma transformação por z-score, empregada com alguma frequência entre a
comunidade geoquímica no país, conforme a equação 1:

Z score =

( X − a ( x ))
S

(eq. 1)

Onde, a( x ) é a média aritmética e S o desvio padrão.
Foi aplicada também a transformação centred log-ratio (clr), conforme a equação 2 (cf.
Aitchison, 1986):

⎡
x
x
x ⎤
clr ( x) = ⎢ln( 1 ), ln( 2 ),..., ln( D ⎥.
g ( x)
g ( x) ⎦
⎣ g ( x)
Onde g ( x) = [x1 ⋅ x2 ⋅ K ⋅ xD .]

1/ D

(eq. 2)

é a média geométrica da composição x .

Desta forma, três conjuntos de dados foram utilizados: dados elementares sem qualquer tipo
de normalização ou transformação; dados transformados utilizando z-score; dados
transformados utilizando centred log-ratio (clr). Ainda há outras técnicas de transformação
mais robustas descritas na literatura especializada que podem ser consultadas, por
exemplo, em Filzmoser et al. (2009).
4. Resultados
A seguir são apresentadas as distribuições das amostras baseando-se na análise de
componentes principais. A proximidade entre as amostras é proporcional à similaridade

geoquímica. O mesmo processamento foi aplicado para dados sem normalização ou
transformação (figura 1 a esquerda); para dados transformados por z-score (figura 1 a
direita) e dados transformados por clr (figura 1 inferior). Observando a distribuição das
amostras ficam claras as diferenças entre as três abordagens.

Figura 1- Componentes principais 1 e 2 com as 26 amostras representadas. A figura 1 a
esquerda considera os dados que não passaram por normalizações ou transformações; a
figura 1 a direita considera os dados transformados por z-score e a figura 1 inferior
considera os dados transformados por clr (centred log-ratio).
A variação entre as três abordagens é significativa para algumas amostras, porém o núcleo
principal

que

agrupa

as

amostras
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mais

afins

não

se
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substancialmente. As amostras de 1 até 19, com exceção à amostra 7 se mantêm sempre
agrupadas. A amostra 14 aparece isolada somente no cenário onde não há transformação
dos dados. A amostra 20 só não aparece isolada no cenário tratado pelo centred log-ratio.
As amostras da base do perfil, 22, 23, 24, 25 e 26 aparecem destacadas do grupo principal
formando pequenos grupos, exceto a amostra 22, que se apresenta sempre mais isolada. A
amostra 21 aparece destacada nas duas primeiras abordagens, mas no cenário tratado pelo
centred log-ratio aparece junto do grupo principal (tabela 1).
A interpretação geral do perfil, para definir quimiounidades, também difere entre as
abordagens. No caso dos dados sem transformação e tratados por z-score seriam definidas

três quimiounidades; no caso dos dados tratados por centred log-ratio seriam definidas duas
quimiounidades, sendo a diferença entre elas de apenas dois metros na base da
quimiounidade superior.

Tabela 1 – Agrupamento das amostras com base nos diferentes tratamentos dos dados.
Processamento
Dados sem transformação

Transformação z-score

Transformação clr

Grupos
Amostra 20
Amostra 22
Amostra 14
Amostras 21, 23, 7
Todas as demais 20 amostras.
Amostra 20
Amostra 22
Amostras 7, 21, 23, 25, 26
Todas as demais 19 amostras
Amostra 22
Amostra 2
Amostras 23, 7
Amostra 24, 25, 26
Todas as demais 19 amostras

Três quimiounidades

Três quimiounidades

Duas quimiounidades

5. Conclusão
A diferença entre os agrupamentos das amostras observados na análise de componentes
principais demonstra que as normalizações e transformações são importantes para uma
interpretação quimioestratigráfica detalhada e têm impacto expressivo sobre a interpretação
dos resultados. Para uma divisão da seção em quimiounidades a diferença entre os dados
não transformados e aqueles transformados também é importante. O resultado de análise
de PCA interpretado revelou uma não diferenciação entre um arenito e um conglomerado,
utilizando os dados geoquímicos não tratados. A PCA utilizando os dados transformados foi
sensível a esta diferença, que fica bastante evidente quando os valores de SiO2 diminuem
significativamente.
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RESUMO
A Folha Entre Rios de Minas (SF.23-X-A-V-2-SE) engloba o município homônimo e está
inserida no contexto geotectônico dos terrenos Paleoproterozóicos da porção meridional do Cráton
São Francisco, denominada Cinturão Mineiro. O presente estudo tem seu foco nos resultados de
análises geoquímicas realizadas em litologias supracrustais e plutônicas pertencentes ao Cinturão
Mineiro aflorantes nesta região. As rochas supracrustais são constituídas por metabasitos e xistos, às
quais foram intrudidas por plútons de diorito, tonalito e granodiorito. Os dados geoquímicos indicam
que os metabasitos correspondem a metabasaltos de baixo potássio da série toleítica, enquanto os
xistos são classificados como peraluminosos e metaluminosos, ambos de provável origem a partir de
metagrauvacas. Metabasitos e xistos são interpretados como formados em ambiente de arco de ilhas
em margem de placa convergente, a mineralogia e geoquímica dos xistos sugestivos de proveniência
ígnea intermediária. Os plútons de diorito e tonalito são calcioalcalinos, metaluminosos e com
conteúdo em elementos traço indicativos de fonte mantélica, enquanto o plúton de granodioríto é
calcioalcalino, ligeiramente peraluminoso e com afinidade a suítes TTG alto alumínio, derivado da
fusão parcial de fonte crustal metabasáltica deixando como resíduo granada e/ou hornblenda.
Entre Rios de Minas, Cinturão Mineiro, Suíte Alto Maranhão, Litogeoquímica

ABSTRACT
Located in the southern portion of the São Francisco Craton, the geology of the Entre Rios de
Minas sheet (SF.23-X-A-V-2-SE) is included within the Paleoproterozoic terrains of the Mineiro Belt
geotectonic entity. This study is focused on the geochemistry of supracrustal and plutonic rocks of
Mineiro Belt outcropping around the homonimous town. The supracrustal rocks are composed by
metabasites and schists, which were intruded by diorite, tonalite and granodiorite plutons.
Geochemical data indicate the metabasites correspond to tholeitic low-K metabasalts, whereas schists
are classified as peraluminous and metaluminous types, both of probable greywacke
metasedimentary origin. Metabasites and schists are interpreted as formed in a convergent wedgeplate ocean island tectonic setting, the mineralogy and geochemistry of latter suggestive of
provenance from intermediate igneous rocks. The diorite and tonalite are metaluminous, calc-alkaline
and with trace-element content indicative of mantle origin; the granodiorite pluton is calc-alkaline,
slightly peraluminous, and with affinity to high-aluminium TTG suítes, derived from the partial melting
of metabasaltic source, left behind garnet and/or hornblende residues.

1-Introdução
O presente trabalho apresenta os resultados de análises geoquímicas das rochas
supracrustais e plutônicas pertencentes aos terrenos Paleoproterozóicos do Cinturão

Mineiro, porção meridional do Cráton São Francisco, e aflorantes nos arredores do
município de Entre Rios de Minas, MG (Heineck et al. 2003). A amostragem foi realizada na
área correspondente à ortofotocarta CEMIG 42-16-16, coordenadas 20o37’30’’ e 20o40’00’’
de latitude sul e 44o00’00’’ e 44o 03’45’’ de longitude oeste, porção nordeste da carta
geográfica homônima (Folha Entre Rios de Minas, SF.23-X-A-V-2-SE), e é parte integrante do
mapeamento de trabalho final de graduação do curso de Engenharia Geológica da UFOP.

2- Materiais e métodos
As rochas analisadas correspondem aos principais litotipos discriminados na área
mapeada da ortofotocarta 42-16-16, a saber: (i) Rochas supracrustais, constituídas por
metabasitos e xistos; e (ii) Rochas plutônicas, constituídas por corpos de diorito, tonalito e
granodiorito. As análises geoquímicas foram realizadas em rocha total através dos métodos
espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado (ICP-OES) e fluorescência de
raios-X (FR-X) nos laboratórios LGqA (Laboratório de Geoquímica) e Laboratório de
Fluorescência de Raios-X, ambos pertencentes à UFOP. O método de abertura utilizado
para análise via ICP-OES foi a digestão pelos ácidos HCl, HNO3 e HF concentrado. Já as
amostras lidas na FR-X foram fundidas em uma máquina de fusão Claisse, com adição de
brometo, tetraborato e metaborato de lítio.

3- Resultados
3.1- Metabasitos
Os metabasitos apresentam concentração de MgO entre 6,9% e 7,6% e teores de
sílica entre 49% e 50%. No diagrama AFM (Irvine e Baragar, 1971) posicionam-se no campo
toleítico. No diagrama K2O versus SiO2 (Le Maitre et al. 1989) correspondem à série toleítica
de baixo K. Utilizando-se o diagrama catiônico de Jensen (1976), os metabasitos inserem-se
no campo dos basaltos toleíticos de alto ferro. Na tentativa de sugerir uma ambiência
tectônica para os metabasitos foram utilizados os diagramas triangulares TiO2-Mn-P2O5
(Mullen, 1983) e FeO-MgO-Al2O3 (Pearce, 1977), os quais indicam, respectivamente,
magmas toleíticos de arco islândico e ilha oceânica.
3.2- Xistos
Os xistos analisados distinguem-se primariamente em dois tipos com base em sua
mineralogia principal: (a) xistos com granada; e (b) xistos com hornblenda. Através do
diagrama de saturação em alumina proposto por Maniar e Picolli (1989) esta distinção é
clara, sendo os xistos com granada peraluminosos e os com hornblenda metaluminosos. No
intuito de estabelecer o protólito destes xistos, utilizou-se o diagrama log(Na2O/K2O) versus

log (SiO2/Al2O3) proposto por Unterschutz et al. (2002), e o diagrama triangular MgO-K2ONa2O proposto por De La Roche (1965). Segundo esses diagramas, os protólitos indicados
correspondem a grauvacas. Para a indicação de ambiência tectônica foi utilizado o diagrama
SiO2 versus log(K2O/Na2O) proposto por Roser e Korsch (1986), no qual os xistos ocupam o
campo de rochas associadas a arco de ilhas. Ainda como indicativo de proveniência
primária sedimentar foi utilizando o diagrama de funções discriminantes proposto por Roser
e Korsch (1988), no qual os xistos se inserem no campo de proveniência ígnea
intermediária.
3.3- Plútons
Os três corpos plutônicos analisados são constituídos por biotita-hornblenda diorito,
biotita-hornblenda tonalito e biotita granodiorito, correspondendo respectivamente a um
espectro de teores de SiO2 de 50,7%, 64,3% e 71,2%, sendo classificadas portanto como
plútons de composição básica, intermediária e ácida. No diagrama AFM (Irvine e Baragar,
1971), os plútons possuem natureza essencialmente cálcio-alcalina. No diagrama
Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) versus Al2O3/(Na2O+K2O) segundo Maniar e Picolli (1989), as
amostras de diorito e tonalito possuem composição metaluminosa, enquanto o granodiorito
é ligeiramente peraluminoso (A/CNK<1,05). Para uma análise mais aprofundada dos
elementos traço foram utilizados os diagramas propostos por Martin et al. (2005)
relacionando Sr/Y versus Y, Cr/Ni versus Ti. Nestes diagramas, os três corpos plutônicos
analisados possuem em comum afinidade com suítes adaquíticas, no sentido de alto teor
em Sr (>545 ppm) e baixo teor em Y (<25 ppm), portanto consequentemente são rochas
plutônicas com altas razões Sr/Y. Entretanto o diorito e o tonalito, devido também ao alto
teor em Cr (respectivamente 694 e 140 ppm) e Ba (respectivamente 2172 e 1193 ppm)
possuem afinidade com suítes adaquíticas de baixa sílica, equivalentes segundo estes
autores a suítes sanuquitóides Arqueanas, cuja origem mantélica é fortemente sugerida;
enquanto o granodiorito, com base no teor em sílica (71,2%) e Al2O3 (15,2%), aliado com os
teores de Sr e Y acima mencionados e baixo Cr e Ni, sugerem afinidade com suítes
adaquíticas de alta sílica, consideradas equivalentes às suítes TTG (tonalito-trondhjemitogranodiorito) de alto alumínio, cuja origem por fusão parcial de metabasitos deixando como
resíduo granada e/ou hornblenda está solidamente comprovada em estudos de petrologia
experimental e modelagem geoquímica (Martin et al. 2005).

4- Conclusões
Os resultados geoquímicos apresentados neste trabalho permitem introduzir novos
elementos de análise sobre a origem e ambiente tectônico de rochas supracrustais

metamórficas, assim como acrescentar detalhamento quanto à discriminação, classificação
e indicação de fontes dos magmas de corpos plutônicos do Cinturão Mineiro aflorantes na
porção imediatamente ao sul do Quadrilátero Ferrífero. Os metabasitos e xistos (granada e
hornblenda xistos) que constituem as rochas supracrustais possuem correspondência
geoquímica respectivamente com pacotes rochosos de ambiente de arco de ilhas contendo
basaltos toleíticos baixo-K e rochas metassedimentares clásticas imaturas do tipo
metagrauvacas, com proveniência ígnea intermediária. Estas litologias são intrudidas por
plútons de composição diorítica, tonalítica e granodiorítica, estes últimos com afinidades de
suítes TTG alto alumínio derivadas da fusão parcial de rochas metabásicas deixando como
resíduo granada e/ou hornblenda, enquanto os primeiros com afinidades a suítes
adaquíticas de baixa sílica (ou sanuquitóides) de derivação mantélica.
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Resumo
Plintossolos ocorrem em vastas áreas do Cerrado. Tais solos são sensíveis a alterações
geoquímicas associadas às condições de hidromorfia, as quais podem ser modificadas por irrigação.
O objetivo dessa pesquisa foi determinar mudanças rápidas na geoquímica do alumínio em
Plintossolos do Cerrado sob efeito de saturação prolongada por irrigação agrícola. Amostras de
Plintossolos sob vegetação nativa e sob irrigação agrícola por 10 anos foram coletadas e analisadas
por absorção atômica para frações de Al após extração seletiva, tanto para plintitas como para
matriz. Os resultados mostraram alterações nos teores das frações de Al decorrentes da saturação
prolongada por irrigação com aumento da presença de minerais silicatados de baixa cristalinidade
nos nódulos de plintita nos Plintossolos sob irrigação. Conclui-se que a saturação prolongada por
irrigação agrícola ocasiona mudanças rápidas nos minerais ricos em Al, portanto, na geoquímica dos
Plintossolos.
Palavras-chave: plintossolos, saturação prolongada, geoquímica, alumínio
Abstract
Plintosols are widely spread in the Cerrado Biome. These soils may be sensitive to geochemical
changes associated to hydromorphic conditions under irrigation. This study sought to investigate fast
changes in the geochemistry of aluminum in Plintosols under prolonged irrigation. Samples of
Plintosols from a native vegetation area and a 10-yr agriculture irrigation area were collected and
analyzed for Al fractions by atomic absorption after selective extraction, for both plinthites and matrix.
The results showed changes in the Al fractions associated to prolonged saturation by irrigation. In the
plintites nodules the proportion of low cristalinity silicate minerals increased for the irrigated soil. Thus
prolonged saturation leads to fast changes in Al-bearing minerals therefore in the geochemistry of
Plintosols.
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1. Introdução
Plintossolos se caracterizam pela presença de horizonte plintico ou petroplintico
formado sob efeito temporário de excesso de água (EMBRAPA, 2006). No Cerrado esses
solos ocorrem em áreas de várzeas ou baixios onde há restrição à circulação hidrológica ou
inundações periódicas durante o período chuvoso. Nesse ambiente, a gênese e evolução
de plintitas se relacionam com a dissolução e neoformação de minerais como a caulinita e
(hidr)óxidos de Fe e Al.
Em estudos realizados na África, Beauvais e Tardy (1993) definiram as principais
transformações mineralógicas que ocorrem em ambiente hidromórfico redutor e que estão
relacionadas à transformação de hematita para goetita e caolinita para gibisita, com
lixiviação preferencial do Fe sobre o Al. Essas transformações podem levar ao

desmantelamento de crostas ferruginosas, consequentemente de plintitas e petroplintitas,
sob condições úmidas. Ao contrário, em ambiente com baixa umidade e oxidante, propício a
desidratação, há formação de camadas pisolíticas com nódulos de plintitas e petroplintitas.
Em geral, em ambiente de hidromorfia podem dominar processos de ferruginização, com
presença da paragênese mineral hematita-goetita, e de saprolitização, com a paragênese
caolinita-gibisita.
Embora existam estudos relacionados à gênese e evolução natural de Plintossolos
em ambiente tropical, pouco se conhece sobre as transformações geoquímicas desses
solos sob condições de saturação prolongada associada à irrigação agrícola. O objetivo
desta pesquisa foi estudar mudanças no comportamento geoquímico do Al em Plintossolos
desenvolvidos sobre sedimentos aluviais quaternários localizados em área de várzea da
planície do Rio Araguaia na localidade de Luis Alves, GO, os quais tem sido submetidos a
saturação prolongada por irrigação. A hipótese aventada foi de que os Plintossolos tem sua
evolução alterada frente a saturação permanente e que as alterações geoquímicas
identificadas em nódulos de plintita e na matriz do solo indicam transformações pedológicas
ocorridas durante os períodos de saturação.

2. Materiais e Métodos
Dois perfis correlacionáveis de Plintossolo desenvolvidos sobre sedimentos aluviais
quaternários ricos em argilas e areia fina localizados na planície aluvial do Rio Araguaia nas
proximidades da cidade de Luis Alves, GO, foram selecionados para estudos de detalhe em
trincheiras (TR1 – trincheira em Plintossolo sob vegetação Parque Cerrado e TR2 –
trincheira em Plintossolo submetido a regime de saturação por irrigação por 10 anos). Após
caracterização morfológica dos perfis, amostras de solos foram coletadas e submetidas ao
peneiramento por via úmida em peneira no.10 para separar as plintitas da matriz
interglebular. Posteriormente, as plintitas foram escovadas em água deionizada corrente
para remoção do solo aderido, secas ao ar, trituradas em moinho mecânico e passadas em
peneira no.10. Na fração peneirada, teores de Al foram determinados por espectrometria de
absorção atômica após extração com solução de ditionito-citrato-bicarbonato de sódio
(DCB) (Schulze, 1984) e com solução de oxalato ácido de amônio 0,2 mol L-1, na ausência
de luz, de acordo com Schwertmann (1973). A partir dos teores de Al extraídos por oxalato
de amônio (Alo - pobremente cristalizado) e DCB (Ald - cristalino), as razões Alo:Ald foram
calculadas e utilizadas como índice qualitativo do grau de cristalinidade dos (hidr)óxidos
(Kämpf e Schwertmann, 1988).

3. Resultados e Discussão
Em geral, os teores de Ald foram maiores para TR1 enquanto os teores de Alo foram
semelhantes para TR1 e TR2, tanto para matriz como para os nódulos de plintita (Tabela 1).
Para a matriz os teores de Alo foram muito inferiores aos de Ald enquanto nos nódulos de
plintita os teores de Alo foram menores que Ald para TR1 e semelhantes a Ald para TR2. A
semelhança entre os valores de Alo e Ald para TR2 indica quantidade expressiva de
minerais silicatados de baixa cristanilidade, possivelmente caulinita, enquanto, ao contrário,
o aumento dos teores de Ald em relação a Alo nos nódulos de plintita em TR1 indica
aumento da presença de minerais cristalinos. Os valores das razões Alo:Ald para os
nódulos de plintita foram superiores aqueles da matriz indicando a presença de minerais
silicatados de baixa cristalinidade nos nódulos de plintita, ou seja, neoformação de minerais
amorfos, possivelmente caulinita ou gibisita. E ao contrário, na matriz, maior presença de
minerais silicatados de alta cristanilidade (Tabela 1).
O aumento nos teores de Ald em relação a Alo na matriz em TR1 e TR2 pode estar
relacionado à substituição isomórfica do alumínio nas formas cristalinas de (hidr)óxidos de
ferro, o qual pode ter sido disponibilizado em solução por ferrólise. O processo de ferrólise
pode causar a dissolução de minerais alumino silicatados e dessa forma disponibilizar
alumínio em solução (Brinkman, 1970). O Al livre pode ter substituído o Fe na estrutura dos
(hidr)óxidos de ferro por substituição isomórfica. Também o aumento dos teores de Ald nas
plintitas de TR1 indica que houve maior substituição isomórfica do Fe por Al neste perfil em
relação a TR2, portanto o processo de substituição do Fe por Al foi mais intenso no perfil
sob regime hidrológico com saturação intermitente.

Tabela 1. Teores extraíveis de Al e razões Alo:Ald para matriz (M) e nódulos de plintita (P).

Alo-P

Ald-P

Alo:Ald

Alo-M

Ald-M

Alo:Ald

(g/Kg)

(g/Kg)

P

(g/Kg)

(g/Kg)

M

A

178.20

283.50

0.63

222.75

753.30

0.29

AB

0.00

0.00

0.00

217.80

891.00

0.00

BA

174.24

486.00

0.36

217.80

810.00

0.27

B1f

181.17

494.10

0.37

237.60

850.50

0.28

B2f

178.20

340.20

0.52

237.60

915.30

0.26

Horizontes
TR1

TR2
A

144.54

259.20

0.56

178.20

882.90

0.20

AB

168.30

178.20

0.94

198.00

842.40

0.23

BA

171.27

162.00

1.06

207.90

745.20

0.28

B1f

168.30

170.10

0.99

212.85

729.00

0.29

B2f

173.25

162.00

1.07

215.82

696.60

0.31

B3f

163.35

170.10

0.96

210.87

729.00

0.29

4. Conclusões
Identificou-se comportamento distinto do ponto de vista geoquímico para o
Plintossolo estudado em condições de saturação prolongada e intermitente. Em ambiente
permanentemente saturado devido a irrigação há uma maior remobilização de Al com
consequente neoformação de fases cristalinas jovens, constituídas por minerais mal
cristalizados. Isso demonstra a alta velocidade com que transformações geoquímicas
podem ocorrer em solos sob saturação prolongada por irrigação, no caso desse estudo em
menos de 10 anos.
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Resumo A Suíte Intrusiva Santa Clara (SISC) situa-se na porção sudoeste do Cráton Amazônico e
compreende um total de dezessete maciços graníticos subcirculares e subalongados. O maciço de
maior dimensão é o Santa Clara, analisado neste trabalho. Este maciço consiste em uma mistura de
litotipos de composição granítica que ocorrem hospedados em ortognaisses do Complexo Jamari.
Dados de campo, análises petrográficas e dados de litogeoquímica permitiram subdividir estes
granitoides em quatro fácies distintas: porfirítica, isotrópica, fina e piterlítica. Os granitóides
analisados variam de quartzo-monzonitos a granitos, com granodioritos subordinados, fazem parte da
série subalcalina e exibem caráter metaluminoso a fracamente peraluminoso. Os gráficos de
ambientação geotectônica para esses litotipos exibem padrões comuns a granitos tipo-A, associados
a ambientes pós-colisionais/pós-orogênicos.
Palavras-chave: Maciço Santa Clara, SW Cráton Amazônico, geoquímica de granitos tipo-A, granitos
rapakivi.

Abstract The Santa Clara Intrusive Suite is located in the SW portion of the Amazonian Craton and
comprises a total of seventeen granitic massifs which occur as subcircular and alongated shapes. The
Santa Clara massif represents the largest one and it is the main object of this study. The observation
of outcrops, petrographic analysis and geochemical data allowed to divide the Santa Clara Massif into
four different facies: porphyritic, isotropic, fine-grained and pyterlitic. The analysed granitoids range
from quartz-monzonites to granites, with some minor granodiorites associated, are subalkaline and
show metaluminous to slightly peraluminous character. In terms of trace elements behaviour, the
granitoids of the Santa Clara Massif exhibit patterns compatible with A-type granites associated to
post-collisional/post-orogenic settings.
Keywords: Santa Clara Massif, SW Amazonian Craton, A-type granite geochemistry, rapakivi granites.

1. Introdução e Contexto Geológico

A área de estudo deste trabalho encontra-se localizada na porção sudoeste do
Cráton Amazônico, na parte meridional do Estado de Rondônia e foi primeiramente descrita
para referir-se a rochas graníticas anorogênicas apresentando ou não textura rapakivi. A
Suíte Intrusiva Santa Clara compreende um total de dezessete maciços: Santa Clara,
Oriente Novo, Oriente Velho, Jacundá, Massaranduba, Retiro, Moisés, Manteiga, Primavera,
Montenegro, Jararaca e Jatuarana (Quadros et al., 2011). Três destes maciços foram
delimitados apenas com base em dados de geofísica, e carecem de estudos mais
detalhados. Neste trabalho, analisou-se o Maciço Santa Clara em termos de sua
caracterização petrográfica e litogeoquímica.
A Suíte Intrusiva Santa Clara compreende duas subsuítes distintas, considerando-se
aspectos petrográficos, litogeoquímicos e idades U-Pb. A subsuíte subalcalina é
predominantemente composta por quartzo monzonitos porfiríticos de granulação grossa,
monzogranitos e sienogranitos, com quantidades subordinadas de sienitos equigranulares,
álcali-feldspato granitos e albita granitos com mica litinífera. Muitos dos litotipos observados
nesta subsuíte apresentam textura rapakivi, com fenocristais de feldspato alcalino
bordejados por uma fina coroa de plagioclásio. A outra subsuíte, de caráter alcalino, intrude
as rochas da subsuíte subalcalina, sendo portanto mais jovem. Álcali-feldspato sienitos e
microsienitos, álcali-feldspato microgranitos, microgranitos peralcalinos e feldspato-quartzo
granitos com textura porfirítica são os litotipos que constituem esta segunda subsuíte de
caráter alcalino. Dados publicados por estes últimos autores indicam que os granitoides da
Suíte Intrusiva Santa Clara são mesoproterozoicos, com idades que variam entre 1074 e
1082 milhões de anos.
Os litotipos do maciço Santa Clara ocorrem intrudidos em rochas do Complexo
Jamari, embasamento da região. Este complexo é caracterizado pela intercalação de
ortognaisses e paragnaisses deformados sob condições de metamorfismo em fácies
anfibolito superior a granulito. A associação de rochas ortoderivadas possui idades U-Pb
que variam entre 1,76 e 1,73 Ga (Santos et al., 2000; Payolla et al., 2002) e a associação de
rochas paraderivadas é mais jovem, com idades entre 1,67 e 1,63 Ga (Santos, 2004).
2. Metodologia
Um total de 45 amostras de litotipos do maciço Santa Clara foi coletado durante a
fase de trabalho de campo nos arredores do município de Cujubim (RO). Das 45 amostras
coletadas, 8 fazem parte do embasamento, representado pelo Complexo Jamari. As demais
37 amostras representam os granitóides que perfazem o Maciço Santa Clara. Todas as
amostras foram analisadas petrograficamente, e 27 amostras da intrusão granítica foram
também analisadas para caracterização litogeoquímica. Depois de processadas, essas

últimas amostras foram enviadas para análise no Activation Laboratories, no Canadá. Para o
tratamento dos dados de litogeoquímica, utilizou-se o programa GCDKit, um software
gratuito e disponível na Internet para os usuários.
3. Resultados

3.1 Petrografia
O levantamento de campo, complementado com as análises petrográficas em
laboratório, permitiu sugerir uma subdivisão do corpo intrusivo em quatro fácies distintas
levando em consideração feições como composição mineralógica, granulometria e textura.
A fácies porfirítica do Maciço Santa Clara predomina na área de estudo e consiste
em um hornblenda-biotita granito porfirítico com matriz de granulometria média a grossa. A
mineralogia principal inclui k-feldspato, plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda. Os
fenocristais de k-feldspato possuem em média 4 cm e ocorrem em grande quantidade no
litotipo. Duas gerações de quartzo são observadas.
A fácies isotrópica comumente ocorre associada às rochas da fácies porfirítica, e o
contato entre estas é lateral e gradual, com os fenocristais ficando cada vez menores e mais
escassos. Este litotipo consiste em um hornblenda-biotita granito equigranular de
granulometria média a grossa, cuja mineralogia principal compreende quartzo, k-feldspato,
plagioclásio, biotita e hornblenda.
A fácies de granulometria fina do maciço exibe mineralogia principal que inclui
quartzo, k-feldspato, plagioclásio e biotita, com rara hornblenda. Raros e espalhados
fenocristais de k-feldspato com arestas bem definidas e tabulares são observados em meio
à matriz de granulometria fina.
A fácies piterlítica do Maciço Santa Clara consiste em um biotita granito com textura
rapakivi ocasional e fenocristais de k-feldspato que possuem em média 4 cm, mas podem
chegar aos 7 cm em alguns afloramentos.

3.2 Caracterização litogeoquímica
O conteúdo de SiO2 das amostras de granitoides analisados indica que os litotipos do
Maciço Santa Clara são intermediários a ácidos, com valores entre 62,38% e 75,84%.
Fazem parte da série subalcalina e exibem caráter metaluminoso a fracamente
peraluminoso, com valores de K2O maiores que 4% e razão FeOt/(FeOt+MgO) maior que
1,0%. Em termos de elementos-traços, estes granitoides exibem padrões semelhantes à
granitos tipo-A pós-orogênico/pós-colisional.

Os diagramas multi-elementares para os granitoides analisados evidenciam padrões
marcados por elevados conteúdos de elementos como Rb, Zr, Y, Ta, Ce e Elementos Terras
Raras com exceção do Eu e depleção em elementos como Sr e Ti. Diagramas de Harker
mostram que estes litotipos possuem enriquecimento em óxidos maiores como Na2O e K20 e
fracionamento de MgO, CaO, TiO2 e P2O5. Anomalias negativas de Eu são observadas em
todas as fácies analisadas e sugerem fracionamento de plagioclásio em escalas diferentes,
de acordo com a fácies.

4. Discussões e Conclusões
Os granitoides do Maciço Santa Clara analisados neste estudo puderam, pela
primeira vez, ser divididos em quatro fácies distintas em termos de características de
campo, petrográficas e litogeoquímicas: (1) fácies hornblenda-biotita granito porfirítico,
predominante; (2) fácies hornblenda-biotita granito equigranular; (3) fácies biotita granito de
granulação fina e (4) fácies biotita granito piterlítico. Os litotipos são intermediários a ácidos
e variam entre quartzo-monzonitos e granodioritos. São subalcalinos e exibem caráter
metaluminoso a fracamente peraluminoso. Anomalias negativas de Eu são observadas em
todos os litotipos, e sugerem fracionamento diferencial de plagioclásio e k-feldspato durante
o processo de evolução do líquido magmático. Razões FeOt/(FeOt+MgO) entre 0,81 e 0,96
indicam que os litotipos do Maciço Santa Clara são granitos tipo-A “ferroan” e as anomalias
negativas de Nb-Ta sugerem que estes granitoides podem ter sua geração relacionada à
fusão parcial de rochas crustais de composição quartzo-feldspática (Nogueira & Geraldes,
no prelo). O padrão de elementos-traços confirma o caráter tipo-A dos litotipos do Maciço
Santa Clara e sugere que os mesmos estejam associados a ambientes pós-colisonais/pósorogênicos que teriam sido gerados nos estágios finais do ciclo orogênico Sunsás-Aguapeí
(1,25-1,00 Ga).
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Resumo
Na região Centro-Oeste, efluentes bovinos enriquecidos em cobre são usualmente aplicados sob o
solo para fins de adubação de pastagens. A aplicação deste tipo de efluente pode ocasionar
alterações nas características geoquímicas do solo, algumas destas nocivas ao meio ambiente.
Objetivou-se nesse estudo determinar alterações nos teores de cobre em Latossolo associadas à
aplicação de efluentes líquidos de bovinos enriquecidos nesse metal. Duas parcelas experimentais
cultivadas com capim braquiária decumbens foram preparadas em campo, tendo uma recebido
efluente líquido de bovinos enriquecido em cobre. Duas coletas de amostras de solo foram realizadas
em triplicata na profundidade de 0-10cm nas parcelas no inicio da estação chuvosa (antes da
aplicação do efluente) e após 30 dias da aplicação do efluente. Os teores de cobre total e disponível
para plantas e águas foram determinados por absorção atômica. Resultados mostraram aumento
pequeno nos teores de cobre total após a aplicação do efluente, o que indica que a transferência do
metal do efluente para o solo não é imediata. No entanto, parte significativa do metal que foi
incorporado ao solo está na fração disponível, o que implica em aumento do risco de contaminação
de águas superficiais e da toxidez para plantas quando se aplica o efluente sobre o solo.
Palavras-chave: cobre, efluente bovino, contaminação de solo
Abstract
Cu-enriched liquid cattle manure has been used as fertilizer in soils under pasture in Central Brazil.
The application of this kind of manure may change the soil geochemistry and contaminate the
environment. The aim of this research was to determine changes in Cu concentration due to the
application of Cu-enriched liquid cattle manure on an Oxisol under pasture. Brachiaria decumbens
was cultivated in two field plots. One of the plots received manure. Two soil sampling was conducted
at 0-10cm depth, one at the beginning of the rain season and before the manure application and other
30 days after the manure application. In the soil samples, total and available Cu to plants and water
was determined by atomic absorption. The results showed a small increase in total Cu after manure
application and this indicates a slow transfer of Cu from the manure to the topsoil. However, a
significant amount of Cu transferred to the soil belonged to the available pool. This indicates an
increase in the risk of subsurface water contamination and toxicity of plants by Cu after manure
application.
Keywords: copper, cattle manure, soil contamination

1. Introdução
A agropecuária é uma das principais atividades econômicas no Brasil e essa
depende do plantio e qualidade das pastagens para seu pleno desenvolvimento. Na região
Centro-Oeste, efluentes bovinos são usualmente utilizados para fins de adubação de

pastagens ou culturas agrícolas. Sabe-se que um procedimento frequentemente adotado
pelos agricultores é a utilização de esterco bovino enriquecido com sulfato de cobre. Tal fato
decorre da prática de se utilizar sulfato de cobre para tratamento de doenças do casco de
bovinos em pedilúvio, onde o excesso de sulfato de cobre aplicado ao animal juntamente
com fezes e urina é acondicionado em cavidades abertas no solo (esterqueiras). Após o
enchimento das cavidades o efluente é retirado e aplicado sobre solo em áreas de
pastagem ou agricultura. No entanto, tal prática pode afetar o meio ambiente, pois sabe-se
que o cobre, apesar de desempenhar importante papel na nutrição de plantas e animais, em
excesso é nocivo ao meio ambiente por se tratar de um metal poluente (ALLOWAY, 1995).
Metais poluentes ocorrem naturalmente nos solos, mas o acúmulo destes em solos
agrícolas torna-se preocupante quanto à segurança ambiental, já que podem ser
contaminantes diretos para organismos vivos, água e solo (SILVA et al, 2007). Estes metais
não são biodegradáveis e muitos são bioacumuláveis (MONTOVANI, 2009). Sendo assim,
se faz necessário investigar se o solo, principalmente em seu horizonte mais superficial,
será contaminado por cobre em decorrência da aplicação de efluentes bovinos enriquecidos
nesse metal.
Nesta pesquisa objetivou-se determinar alterações nos teores de cobre presentes no
solo após esse ser submetido a adubação com efluentes bovinos enriquecidos com sulfato
de cobre.
2. Materiais e Métodos
O estudo foi realizado no período de agosto a novembro de 2012 na Escola de
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Para tanto foi
selecionada uma área vedada sob Latossolo e dividiu-a em duas parcelas com dimensões
de 10x20m (P1 e P2). Após limpeza as parcelas foram cultivadas com capim brachiaria
decumbens Stapf cv.Basilisk para simular condições de pastagem.
Após 60 dias de crescimento da gramínea, a parcela P1 recebeu solução contendo
12,6 litros de efluentes bovinos e 1,0 litro de solução de sulfato de cobre em concentração
adequada para dose final de 0,26 mol de cobre por m2, enquanto a parcela P2 foi mantida
sem adição de efluente nem solução de sulfato de cobre (GOULART, 2011).
A primeira coleta de amostras de solo foi realizada em setembro, antes da aplicação
dos efluentes, para se determinar as propriedades químicas do solo e comparar com os
resultados posteriores. As amostras foram coletadas na profundidade de 0-10 cm com
auxílio de um trado manual em três diferentes pontos de cada parcela (início, meio e fim),
visando obtenção de amostras em triplicata representativas da área. Posteriormente, nas
amostras de solo foram determinados os teores de matéria orgânica (32 g/dm 3), a

capacidade de troca catiônica (7,26 cmol/Kg), o pH (5,5)

e os teores de cobre total e

disponível para plantas e águas em laboratório especializado, segundo EMBRAPA (1987). A
determinação da concentração de cobre foi realizada por meio de espectrometria de
absorção atômica. O tratamento com efluente foi realizado no mês de outubro, antes do
inicio da estação chuvosa que em Goiás ocorre entre novembro e março.
Nova coleta de amostras, seguindo a metodologia anterior, foi realizada 30 dias após
o tratamento com efluentes. Antes da coleta retirou-se por raspagem a camada de efluente
seco que residia sobre o solo para evitar interferências do efluente nos resultados analíticos.
Os resultados foram tratados para obtenção da média e desvio padrão.
3. Resultados e Discussão
Resultados da primeira coleta mostram que não há diferença significativa entre os
teores de cobre total e disponível obtidos nas duas parcelas (tabela 1).
Tabela 1 – Teores de cobre total e disponível para plantas e águas nas parcelas P1 e P2
relativos à primeira e segunda coletas. DP=desvio padrão
Primeira coleta
Segunda coleta
[Cu]

Total

DP

[Cu]

Disp.

DP

(mg/dm3)

Parcela (ppm)

[Cu]

Total

DP

[Cu]

Disp.

DP

(mg/dm3)

(ppm)

P1

22,3

5,03

1.2

0.32

30,0

2,64

2.0

0.83

P2

19,3

2,08

1.2

0.12

25,3

0,58

1.0

0.06

Nos resultados da segunda coleta as concentrações de cobre total e disponível
aumentaram significativamente na parcela onde foi adicionado o efluente bovino enriquecido
com cobre (P1). Entretanto, comparando os valores antes e após a aplicação do efluente o
aumento observado para cobre total na parcela P1 foi pequeno em relação à quantidade de
cobre aplicado. Esse resultado indica que mesmo após 30 dias da aplicação do efluente e
um total de precipitação de 224,5 mm, grande parte do cobre continuou retido pelo efluente.
Portanto, a transferência de cobre para o solo não é imediata. Isso pode ser explicado pelas
características sortivas do cobre que usualmente forma complexos com a matéria orgânica
(Essington, 2004). Como o efluente é enriquecido em matéria orgânica o cobre permanece
ligado aos constituintes orgânicos deste, sendo lentamente incorporado ao solo à medida
que os compostos orgânicos do efluente sofrem degradação ou são mobilizados para o solo
na forma de particulados orgânicos ou matéria orgânica dissolvida.
Um resultado interessante é que a concentração de cobre disponível aumentou
cerca de 60% após a aplicação do efluente. Isso mostra que uma parcela significativa de

cobre que foi incorporado ao solo está disponível para plantas e águas podendo resultar em
contaminação das águas subsuperficiais e efeitos tóxicos para plantas.
O aumento observado para a concentração de cobre total no solo que recebeu o
efluente não ultrapassou a concentração de 60 mg/Kg, o que seria um sinal de alerta,
conforme sugerido por CETESB (2004). Entretanto, ressalta-se que essa concentração
limite pode ser alcançada com a liberação do cobre contido no efluente para o solo a
episódios chuvosos e aplicações sucessivas do efluente num mesmo local.

4. Conclusões
A aplicação de efluente bovino enriquecido em cobre aumenta a concentração deste
metal no solo, especialmente da fração disponível para plantas e águas, influenciando dessa
forma a geoquímica do solo. Episódios chuvosos sucessivos e degradação dos constituintes
do efluente ao longo do tempo podem contribuir para aumentar os teores de cobre no solo,
os quais podem ultrapassar os limites sugeridos por órgãos ambientais.
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RESUMO
O caranguejo uçá é típico de manguezais e atua como importante agente na ciclagem de nutrientes,
estando exposto a alguns poluentes. Além disso, é utilizado na alimentação humana e está ameaçado
em algumas regiões. Este estudo avaliou a concentração de metais (Cr, Cd, Pb, As e Ni) em partes do
corpo e na massa de ovos de fêmeas no Rio Caceribú (baía de Guanabara) e no estuário secundário
do Rio Paraíba do Sul (norte fluminense). O padrão de contaminação foi similar, mas organismos do
norte fluminense apresentaram maiores concentrações. Na maioria das análises não houve correlação
entre o tamanho das fêmeas e a concentração de metais. Os metais apresentaram maiores
concentrações nas brânquias. Cromo, As e principalmente Pb também destacaram-se na massa de
ovos. Massas de ovos em estágio adiantado apresentaram maior contaminação. Concentrações de Cr
e As estiveram acima do recomendado para consumo humano.
Palavras-chave: Caranguejo de mangue, Manguezal, Contaminação, Metais traço, Sudeste do Brasil

ABSTRACT
The uçá crab is a typical species of mangroves and is an important agent in nutrient cycling, being
exposed to certain pollutants. It is used in food and it is threatened in some regions. This study evaluated
the metals concentrations (Cr, Cd, Pb, As and Ni) in the body parts and eggs of females crabs from
Caceribú River (Guanabara Bay) and the secondary estuary of the Paraiba do Sul River (north of the
state of Rio de Janeiro). The pattern of crab contamination was similar in both areas, but organisms of
north showed higher concentrations. In most analyzes there was no correlation between size of the
females and the concentration of metals. All metals showed the highest concentrations in the gills, and
Cr, As and mainly Pb were also relevant in the egg mass. Egg masses in advanced stage were more
contaminated. Cr and As concentrations were above the recommended for human consumption.
Keywords: Mangrove crab, Mangrove, Contamination, Trace metals, Southeastern Brazil

1. Introdução
O caranguejo uçá (Ucides cordatus Linnaeus, 1763) tem ampla distribuição na costa
brasileira sendo conhecido pelo uso na alimentação humana. Constrói galerias nos
manguezais e alimenta-se principalmente de folhas, sendo importante agente bioturbador
(Nordhaus et al., 2006). Está exposto à contaminação por metais traço, que pode ocorrer por
ingestão ou através das brânquias (Ahearn et al., 2004). É sobre-explotado em algumas
regiões e foi incluído no Anexo II da IN-MMA nº 05/2004 (Pinheiro e Rodrigues, 2011). Sua
reprodução ocorre durante o verão e a fertilidade varia de 70.000 a mais de 220.000 ovos,
não ocorrendo controle endócrino do desenvolvimento embrionário (Hattori e Pinheiro, 2003).
A massa de ovos fica aderida ao abdômen da fêmea e a eclosão ocorre até 30 dias depois
(Rodrigues, 1982). Durante este período os ovos ficam em contato com água e sedimentos
do manguezal e pouco se sabe sobre contaminação dos embriões. A desova é sincronizada,

existe uma fase larval e as larvas são exportadas para fora do estuário aumentando a
dispersão (Diele e Simith, 2006).
O objetivo do presente estudo foi avaliar a concentração de metais traço (Cr, Cd, Pb,
As e Ni) em partes do corpo e na massa de ovos de fêmeas de Ucides cordatus do Rio
Caceribú (baía de Guanabara, APA de Guapimirim) e do estuário secundário do Rio Paraíba
do Sul (norte fluminense).
2. Materiais e Métodos
Entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012 fêmeas ovígeras foram obtidas no
manguezal do Rio Caceribú (22°43'S, 43°01'W) e no manguezal de Gargaú, estuário
secundário do Rio Paraíba do Sul (21°36'S, 41°03'W). A coleta foi feita sob a Licença n°
27753-2 (SISBIO) e com auxílio de catadores profissionais. Animais foram contidos
individualmente e congelados a -18°C até as análises. Foi medida a largura da carapaça (LC)
com paquímetro manual (precisão de 1,0 mm). Em laboratório foram obtidos brânquias,
hepatopâncreas, músculos e massa de ovos. As massas de ovos foram separadas em três
estágios de desenvolvimento: inicial, intermediário e final. Estes itens foram liofilizados e
digeridos com ácido nítrico supra puro (HNO3) em micro-ondas (BERGHOF). Seguiu-se a
metodologia EPA 3050B (1998) e a concentração dos metais traço foi determinada em
espectrômetro de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). O padrão
SRM-1566B (oyster tissue) foi utilizado na certificação do método.
3. Resultados e Discussão
As recuperações foram sempre acima de 75%, exceto para Cr que não possui valor
de certificação no padrão utilizado. Fêmeas da baía de Guanabara apresentaram LC entre
6,2 e 8,0 cm e do R. Paraíba do Sul entre 5,1 e 6,9 cm. Estas diferenças podem ser efeito do
coletor ou do estado de conservação local. Houve variação da concentração de metais entre
as áreas, organismos de diferentes tamanhos e partes do corpo (Fig. 1). As brânquias
apresentaram maiores concentrações, fato já observado em outros estudos, pois este órgão
faz transporte transepitelial de íons e osmorregulação (Freire et al., 2008). Cromo e Ni também
destacaram-se nos hepatopâncreas de animais do R. Paraíba do Sul. O hepatopâncreas pode
reter metais em grânulos amorfos (Ahearn et al., 2004), apesar de inexistirem descrições de
ligações com Cr ou Ni.

Figura 1: Concentração de metais traço (µg.g-1) e tendência linear em músculos, brânquias e
hepatopâncreas de fêmeas ovígeras de Ucides cordatus, com diferentes larguras de carapaça
(em cm). Gráficos à esquerda: Rio Caceribú (b. de Guanabara) e à direita: Rio Paraíba do Sul.
O padrão de contaminação nas diferentes partes dos animais foi semelhante nas duas
áreas de estudo, mas animais do R. Paraíba do Sul apresentaram maiores concentrações.
Isso pode estar relacionado à diferenças de biodisponibilidade, já que valores de background
de outros metais nestas áreas são semelhantes (Carvalho et al., 2002; Machado et al., 2002).
Na maioria das análises não houve correlação entre o tamanho das fêmeas e a concentração
de metais. Cromo, As e principalmente Pb também estiveram mais concentrados na massa
de ovos, especialmente no estágio final de desenvolvimento (Tab. 1). Sabe-se que a

exposição de embriões à metais traço pode atrasar o desenvolvimento e aumentar a
mortalidade antes e durante a desova (MacDonald et al., 1988).

Metais

Tabela 1: Concentração de metais traço (µg.g-1) em massas de ovos com diferentes estágios
de desenvolvimento, espécie Ucides cordatus. Onde RC (BG) = Rio Caceribú (baía de
Guanabara) e RPS = estuário secundário do R. Paraíba do Sul.
Estágio
Área
Cr
Ni
As
Cd
Pb

Inicial
RC (BG)
RPS
0.3 ± 0.1
1.2 ± 0,4
0.2 ± 0.2
0.6 ± 0,2
9.6 ± 2.1
9.5 ± 1,2
0.1 ± 0.0
0.1 ± 0,0
1.9 ± 0.4
2.5 ± 1,2

Intermediário
RC (BG)
RPS
0.5 ± 0.4
0.4 ± 0,3
0.3 ± 0.2
0.4 ± 0,1
11.3 ± 3.4
7.3 ± 1,2
0.1 ± 0.1
0.1 ± 0,0
2.5 ± 1.0
1.2 ± 0,1

Final
RC (BG)
1.6 1.0
0.7 0.3
11.8 0.4
0.1 0.0
6.1 3.0

RPS
2.9 ± 1,5
1.5 ± 0,8
12.1 ± 0,4
0.1 ± 0,0
6.6 ± 1,5

Nas duas regiões observou-se concentrações de Cr e As acima do recomendado para
consumo humano (Brasil, 1965). Não se determinou a forma química do cromo, que é mais
tóxico quando hexavalente, mas recomenda-se maior atenção.
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RESUMO: As concentrações dos principais parâmetros físico-quimicos pH, condutividade elétrica,
temperatura, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio associados às respectivas
vazões instantâneas nas águas fluviais do rio Jundiaí desde a nascente até a foz foram quantificadas
durante o período de abril de 2011 a dezembro de 2012. Foi possível verificar que o pH variou
próximo à neutralidade, da nascente para a foz, não apresentando padrão de diluição. A
condutividade elétrica se mostrou elevada na foz, com valor superior ao esperado para águas
naturais, enquanto a temperatura das águas apresentou-se mais baixa na nascente do que na foz,
sendo influenciada por fatores externos (uso e ocupação do solo, relevo e clima). O oxigênio
dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio também foram superiores na foz, sendo um indicativo
da influência antrópica na bacia de drenagem. Foi observado relacionamento entre os parâmetros
condutividade e vazão pelo ajuste de modelos de diluição.
Palavras-chave: rio Jundiaí, parâmetros físico-químico, águas fluviais.
ABSTRACT: Main pysico-chemical parameters (pH, electric conductivity, temperature, dissolved
oxygen, biochemical oxygen demand) were determinated in Jundiaí River basin, headwater and
mouth, during April 2011 to December 2012, in order to evaluated the possible anthropogenic
influence in the drainage basin. The pH values, near the neutrality, show to be constant along the
whole basin. The electric conductivity and temperature were increase at the mouth, being influenced
by external factors (use and occupation of the soil, topography and climate). High concentrations of
dissolved oxygen and biochemical oxygen demand were observed at mouth as an indicative of
anthropogenic influence. Bilogarithmic relationships were verified between electric conductivity and
discharge along the basin.
Keywords: Jundiaí River, physico-chemical, river water.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com FIGUEIREDO et al. (2012), a composição química de águas
fluviais é influenciada por muitos fatores que são interconectados como o clima,
vegetação, declividade, topografia, tipo de rochas e solos, ciclos hidrológicos e a
influência antrópica em bacias de drenagem. Atualmente, a poluição fluvial se
apresenta muito danosa e tem como principais origens as domésticas, agrícolas e
industriais, sendo somente destacada pelos meios de comunicação em casos de
acidentes graves (MORTATTI, et al., 2012).
A bacia do rio Jundiaí com uma população de 940.727 habitantes, estimada
em 2009 (IBGE, 2010) apresenta problemas de disponibilidade hídrica e degradação

de seus corpos fluviais, está localizada em uma das regiões mais industrializadas do
estado de São Paulo. Apresenta como problema principal o lançamento direto de
efluentes domésticos sem prévio tratamento, responsável pela degradação de suas
águas (CBH/PCJ, 2007).
De acordo com (MORTATTI, 1995), a qualidade das águas fluviais de um rio
pode ser avaliada pelo monitoramento físico-químico da carga dissolvida como a
condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e
temperatura.
O presente trabalho teve por objetivo efetuar uma avaliação dos principais
parâmetros físico-químicos nas águas do rio Jundiaí, desde a nascente até a foz
visando obter informações sobre a qualidade de suas águas.

2. ÁREA DE ESTUDO
A bacia de drenagem do rio Jundiaí com 1.114,03 km2 está localizada entre
as coordenadas 22ᵒ43’31” de latitude sul e 47ᵒ38’57” de longitude oeste, à uma
altitude de 1.000 metros em suas nascentes na Serra da Pedra Vermelha em
Mairiporã, São Paulo, com desnível topográfico de cerca de 500 metros. Em seus
123 km de extensão, o rio Jundiaí recebe os efluentes de várias cidades, sendo que
em apenas duas são tratados os esgoto.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas 15 excursões de amostragens de águas fluviais junto à
nascente e foz do rio Jundiaí foram durante o período de abril de 2011 a dezembro
de 2012, visando cobrir todos os estágios da hidrógrafa. Para o período estudado,
foi possível verificar uma precipitação total anual de 1173 a 1517 mm na bacia do rio
Jundiaí, sendo janeiro o mês mais chuvoso (350,5 mm) e agosto o mês mais seco
(0,0 mm), e a temperatura variou entre 1,8 a 35,1oC (BRUNINI, 2011).
Os parâmetros condutividade elétrica (CE), temperatura da água (T), pH e
oxigênio dissolvido (OD) foram medidos nos locais de amostragem, com o auxílio de
equipamentos portáteis. Alíquotas de 200 mL de águas fluviais foram coletadas em
triplicata para cada estação de amostragem visando à determinação da demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), utilizando o sistema de amostrador pontual de
estágio simples, no eixo da corrente (MORTATTI, 1995). Para a quantificação da

DBO seguiu-se o método padronizado L5.120 da CETESB (1991), sendo
referenciado como DBO5,20. A vazão instantânea (m3s-1) do rio Jundiaí foi
determinada durante as amostragens.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi possível observar para a nascente do rio Jundiaí, um valor médio de pH
de 7,4, dentro da faixa de neutralidade e independente da sazonalidade, enquanto
para a foz o pH médio foi de 7,2 semelhante à nascente. A CE média observada
próxima às nascentes foi de 72,0 µS.cm-1, com variabilidade sazonal expressiva,
sendo o valor mínimo de 61,7 µS.cm-1, observado em média vazão (6,6 m3s-1) e o
valor máximo de 93,2 µS.cm-1, em baixa vazão (1,5 m3s-1), sendo tais valores de CE
esperado para águas naturais. Para a foz observou-se o valor médio de 167,1
µS.cm-1 para a CE, valor superior ao verificado na nascente, sendo o valor mínimo
de 97,9 µS.cm-1, observado em alta vazão (150,0 m3s-1) e o valor máximo de 467,0
µS.cm-1, em baixa vazão (14,1 m3s-1). A T média nas águas da nascente foi de
18,9oC, ligeiramente inferior à T na foz de 22,3oC, com valor mínimo de 12,5oC
observado em período seco e máximo de 22,0oC, no período chuvoso. Já na foz a T
mínima de 17,6oC foi observada em período seco e máxima de 26,5oC, em período
chuvoso. Na nascente, foi observada uma DBO5,20 média de 1,2 mg.L-1, e o OD de
5,1 mg.L-1. Na foz a concentração média de DBO5,20 observada foi de 5,4 mg.L-1, e a
concentração do OD, com média de 4,8 mg.L-1, se mostrou semelhante à nascente,
e não apresentaram padrão de diluição na nascente e na foz. De uma maneira geral,
os valores médios de DBO5,20 e OD na foz do rio Jundiaí foram considerados altos,
de acordo com o CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005).
O relacionamento entre os parâmetros CE e vazão, OD e T foram
observados, segundo o modelo de diluição (bilogarítimico ou de potência) para rios
de pequeno a médio porte (MORTATTI & PROBST, 1998; BORTOLETTO JUNIOR,
2004). Na nascente do rio Jundiaí, tal modelo se mostrou significativo (p < 0,01) para
as relações avaliadas e na foz, somente para a relação da CE x vazão. Desta forma,
foi possível evidenciar pelos coeficientes de potência gerados de tal modelo, a
influência da vazão e T, na CE e OD nas cargas dissolvidos do rio Jundiaí.

5. CONCLUSÕES
O relacionamento das vazões com as concentrações dos principais
parâmetros físico-químicos da bacia do rio Jundiaí permitiu avaliar influências
antrópicas na bacia de drenagem.
O valor de pH médio nas águas da nascente e foz do rio Jundiaí esteve
dentro da neutralidade. A CE foi elevada na foz em relação à nascente, que
apresentou valor já esperado para águas naturais. A T média na nascente foi inferior
à foz, e foi influenciada por fatores externos como o clima, relevo e uso e ocupação
do solo. O OD e a DBO se mostraram preocupantes na foz e apresentaram indícios
de influência antrópica na nascente durante o período estudado. A relação entre os
parâmetros CE x vazão (nascente e foz) e OD x T (nascente) permitiu o ajuste de
modelos de diluição que se mostraram significativos (p<0,01) e indicaram alta
variabilidade no relacionamento dos parâmetros estudados.
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Abstract
Geochemical data were obtained along the Lower Urariquera River, Roraima State, and comprised a
low-density sampling according the Multiuse Geochemical Program supported by the Geological
Survey of Brazil – CPRM. The geochemical signature of the bottom sediments everywhere was an
important tool to the control over the geological framework in which igneous and metamorphic types
are dominant. The major elements in decreasing order of abundance are Fe, Al and Ti, with a
homogeneous variance in all the points. A number of 15 trace elements more abundant were grouped
into two categories: one comprising the average greater than 25 ppm and median greater than 15 ppm
(Mn, Ce, Cr, Ba, La) and those with average and median between 6 and 14 ppm (V, Zn, Th, Zr, Cu, Ni,
Pb, Sr, Y, Rb), reunited in three geochemical associations.
Keywords: Urariquera River, bottom sediments, geochemical association, trace elements.
Resumo
Uma campanha de amostragem de baixa densidade na bacia do baixo rio Urariquera (RR), no âmbito
do Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso da CPRM – Serviço Geológico do Brasil,
permitiu a elaboração do panorama geoquímico dos sedimentos de fundo em associação com as
principais unidades geológicas existentes na região. Os elementos maiores mais abundantes nos
sedimentos amostrados foram, em ordem decrescente, Fe, Al e Ti, com variação quase homogênea
de dominância em todos os pontos de amostragem. Já os 15 elementos-traço e menores mais
abundantes foram agrupados em duas categorias: aqueles com média maior que 25 ppm e mediana
maior que 15 ppm (Mn, Ce, Cr, Ba, La), e aqueles com média e mediana entre 6 e 14 ppm (V, Zn, Th,
Zr, Cu, Ni, Pb, Sr, Y, Rb), com o estabelecimento de três associações geoquímicas.
Palavras-chave: Rio Urariquera, sedimentos de fundo, associações geoquímicas, elementos-traço.

1. Introdução
A CPRM - Serviço Geológico do Brasil desenvolve, em todo território nacional, o
“Programa de Levantamento Geoquímico Multiuso”, que inclui amostragens de solo, água
superficial e sedimentos de fundo de drenagem das principais bacias hidrográficas regionais.
O rio Urariquera é um dos dois formadores do rio Branco, principal curso d´água do estado de
Roraima. Sua bacia tem área de 50.660 km2 e abrange o município de Amajari e parte dos
municípios de Alto Alegre, Pacaraima e Boa Vista. O alto e médio cursos dessa bacia são de
acesso extremamente difícil e estão inseridos na Terra Indígena Yanomami. Por esse motivo,
a amostragem restringiu-se ao seu baixo curso, que corresponde a uma bacia de drenagem
com área de 14.200 km2 em região com ocupação antrópica esparsa, onde foram coletadas
66 amostras de sedimentos de fundo em tributários de diversas ordens (Figuras 1 e 2).
2. Geologia da Área de Estudo
A bacia do rio Urariquera pode ser considerada como uma grande receptora de
sedimentos oriundos de terrenos antigos, cujas unidades rochosas foram formadas no
intervalo de 2,03 a 1,95 bilhões de anos. Nesse contexto, dominam gnaisses e granitoides,

sendo que os tipos metamórficos de variado grau (fácies granulito a xisto-verde) registram
derivação sedimentar ou ígnea e representam o Grupo Cauarane e Complexo Urariquera
respectivamente. Uma associação vulcano-plutônica cálcico-alcalina (Suíte Pedra Pintada e
Grupo Surumu) possui franco domínio na porção norte da bacia. No interior dos vulcanitos,
granitoides da Suíte Saracura e rochas sedimentares proterozoicas da Formação Tepequém
mantêm relações de contatos tectônicos. Já o trecho mais a jusante do baixo rio Urariquera
percorre grandes áreas de cobertura sedimentar neógena/quaternária representada pelas
formações Boa Vista e Areias Brancas (REIS et al. 2013) (Figura 2).

Figura 1 – Situação da bacia do baixo rio Urariquera com a divisão municipal de Roraima.

Figura 2 - Esboço geológico da região do baixo curso do rio Urariquera com a localização
dos pontos de amostragem de sedimentos de fundo.

3. Materiais e Métodos
Num mapa planimétrico da área de estudo, após análise visual da distribuição e
extensão dos principais afluentes do baixo rio Urariquera, foram selecionados 66 pontos de
coleta geoquímica de maneira que, por se tratar de levantamento de baixa densidade,
somente tributários com área de captação entre 80 e 300 km2 fossem amostrados (Figura
2). A amostragem de sedimentos de fundo foi realizada em diversos locais próximos à
montante e à jusante dos pontos pré-determinados, de modo que cada ponto represente uma
amostra composta. Os sedimentos foram então peneirados, utilizando-se a própria água do
corpo amostrado, a – 42 mesh (peneira com malha de nylon), até atingir uma quantidade de
material “fino” (argila e silte) suficiente para as análises químicas. Tais análises, após
secagem das amostras a 600 C, peneiramento a – 80 mesh, quarteamento e pulverização de
300 g abaixo da fração 80 mesh e digestão por água-régia, foram processadas no laboratório
da SGS-Geosol via ICP-MS para 55 elementos.
4. Discussão dos Resultados
Os sedimentos fluviais analisados são pobres em Ca, Mg, Na e K, fruto dos
processos intempéricos tropicais atuantes sobre as rochas da região, os quais promovem
profundas alterações químicas, com contínua eliminação dos alcalinos e alcalino-terrosos e
consequente enriquecimento relativo em Fe e Al nos perfis dos solos que, erodidos e
transportados aos canais fluviais, representam os atuais sedimentos de fundo.
Nos elementos maiores analisados predominam, em ordem de abundância, Fe (média
1,38% e mediana 1,30%), Al (0,49% e 0,39%) e Ti (0,10% e 0,06%). Na distribuição pontual, a
variação de dominância entre eles é quase homogênea: em apenas um ponto o Fe não é o
elemento predominante, sendo suplantado pelo Al. Este, por sua vez, em apenas dois pontos
não é o segundo mais abundante, superado pelo Ti. A matriz de correlação não apontou a
formação de qualquer associação geoquímica entre os elementos maiores. A distribuição
espacial do Fe nos sedimentos de fundo revela que seus maiores teores encontram-se
concentrados em uma faixa NW na porção central da bacia, cujas drenagens amostradas
cortam os granitos da Suíte Pedra Pintada, os vulcanitos do Grupo Surumu e as rochas
metamórficas do Grupo Cauarane.
Os 15 elementos-traço e menores mais abundantes podem ser divididos em dois
grupos: aqueles com média superior a 25 ppm e mediana superior a 15 ppm, representados
por Mn>Ce>Cr≥Ba>La (em ordem de valores médios); e aqueles com média e mediana entre
6 e 14 ppm, constituídos por V>Zn≥Th=Zr>Cu>Ni=Pb=Sr=Y≥Rb. Com relação à distribuição
pontual, no primeiro grupo a variação de dominância é quase homogênea: em apenas seis
pontos o Mn não é o elemento predominante, sendo superado em três pontos pelo Cr e em

outros três pelo Ce; já no segundo grupo a variação de dominância é heterogênea, com
dispersão entre V, Th, Zn e Zr como elementos predominantes nessa ordem.
A matriz de correlação aplicada aos elementos-traço evidencia três fortes associações
geoquímicas: Cr-Ni (elementos concentrados na porção oeste da bacia do baixo Urariquera,
preferencialmente em igarapés que drenam litologias do Grupo Surumu e Suíte Pedra Pintada
e onde dezenas de pequenos corpos máficos e coberturas lateríticas têm sido identificados);
Ce-La-Th-Y (elementos enriquecidos em uma faixa descontínua aproximadamente E-W na
porção sul da bacia, em drenagens que cortam litologias da Suíte Pedra Pintada e do Grupo
Cauarane); e Ba-Pb-Mn-Zn (concentrados nas porções centro-oeste e nordeste da bacia, em
cursos d´água que drenam as rochas da Suíte Pedra Pintada e Grupo Surumu). Já os
elementos Cu, Rb, Sr, V e Zr não participam de qualquer associação geoquímica e seus
teores mais elevados encontram-se dispersos pela área de estudo. Ressalta-se que os
sedimentos das drenagens que cortam somente a Formação Boa Vista e/ou a Formação
Areias Brancas (porção SE da bacia – Figura 2), essencialmente arenosas, são empobrecidos
em todos os 15 elementos-traço citados acima.
No tocante aos aspectos ambientais, registra-se que o Cr em dez pontos e o Ni em
três pontos possuem teores acima do nível 1 da Resolução CONAMA 344/2004 (BRASIL,
2004), que estabelece valores de referência para sedimentos fluviais com base em ensaios
ecotoxicológicos. Contudo, a quase nula ocupação humana na região onde foram detectados
esses teores indica que eles são naturais, ligados à própria composição química das rochas, e
não representam qualquer contaminação de origem antrópica.
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Resumo. O presente estudo objetivou avaliar na bacia de drenagem do rio Jundiaí, São
Paulo, nas estações nascente e foz, as possíveis presenças de algumas espécies
potencialmente tóxicas (Co, Cd, Ni, Cr e Pb) nos materiais particulados em suspensão
(MPS), utilizado critérios de toxicidade com valores orientadores pré-estabelecidos, TEL e
PEL. Foi possível observar que para os valores das concentrações dos elementos
potencialmente tóxicos encontrados, apresentou baixa toxicidade de Pb, alto índice de
toxicidade de Ni, Cr e Co, sendo, por Ni e Cr na nascente e foz do rio Jundiaí, e por Co na
nascente.
Abstract. The present study aimed to evaluate the drainage basin of the Jundiaí River, São
Paulo, headwaters and mouth, the possible presence of some potentially toxic species (Co,
Cd, Ni, Cr and Pb) in particulate material in suspension (PMS), toxicity criteria used to
sediment quality guidelines pre-set, TEL and PEL. It was observed that for values of
concentrations of potentially toxic elements found, showed low toxicity of Pb, high rate of
toxicity of Ni, Cr and Co, being for Ni and Cr in the headwaters and mouth the river Jundiaí,
and Co in headwaters.
Palavras-chave: espécies potencialmente tóxicas, Rio Jundiaí, TEL e PEL, materiais
particulados em suspensão (MPS).
Keywords: potentially toxic species, Jundiaí River, TEL and PEL, particulate material in
suspension (PMS).
1. Introdução
Nos ambientes aquáticos, os sedimentos constituem uma fase mineralógica com
partículas de tamanhos, formas e composição química distinta, e são considerados
importantes na avaliação do nível de contaminação dos ecossistemas fluviais, devido a sua
capacidade de acumular elementos potencialmente tóxicos, serem reconhecidos como
transportadores e fontes de contaminação (Souza et al., 2009).

Tais espécies contaminantes, encontradas nos sedimentos em sistema fluvial,
podem ter diversas origens, associadas às fontes naturais ligadas aos aspectos
geoquímicos das rochas e formações de solos e as possíveis fontes antrópicas, que afetam
a qualidade da água e dos solos, principalmente pelos despejos de efluentes domésticos e
industriais sem tratamento, e pela inadequada conservação e manejo do solo.
O objetivo do trabalho foi avaliar na bacia do rio Jundiaí, São Paulo, nas estações
nascente e foz, as possíveis presenças de algumas espécies potencialmente tóxicas (Co,
Cd, Ni, Cr e Pb) nos materiais particulados em suspensão (MPS), utilizado critérios de
toxicidade com valores-guia pré-estabelecidos, TEL e PEL.
2. Área de Estudo
A bacia do rio Jundiaí, um dos afluentes do Médio rio Tietê com uma área de
1.114,03 km2, onde um acentuado desenvolvimento industrial pode ser observado, embora
grande parte dessa área seja ocupada com pastagens naturais e cultivadas, vegetação
nativa e área de reflorestamento.
Os principais tipos de solos verificados na bacia de drenagem são o cambissolo,
latossolo vermelho e o argissolo vermelho amarelo, apresentando em comum a
predominância de caulinita, quartzo, gibbsita e feldspato.
3. Desenvolvimento Metodológico
As amostragens de material particulado sólido (MPS) no rio Jundiaí foram realizadas
de abril de 2011 a dezembro de 2012, resultando em 15 excursões, em duas estações
(nascente e foz). Os MPS foram coletados nos eixo principal da corrente utilizando um
amostrador pontual de estágio simples de 5 litros adaptado por Mortatti (1995), para rios de
médio porte, sendo compostas e armazenadas em galões de 30 litros. Após decantação do
MPS foi realizado sifonamento para a retirada da água e o material particulado decantado
enviado para secagem em estufa á 110°C para retirada da umidade.
O método utilizado para a determinação das concentrações dos elementos
potencialmente tóxicos foi o da extração total proposta por Samuel (1985), com análise por
espectrometrometro de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).
Os resultados obtidos foram comparados com os valores-guia de qualidade de sedimentos
estabelecidos pelo Conselho Canadense de Ministérios do Meio Ambiente: TEL (Threhold
Effect Level), nível efeito limiar abaixo do qual não ocorre efeito adverso à comunidade
biológica; e PEL (Probable Effect Level), nível de efeito provável à ocorrência de efeitos
adversos à biota (CCME, 1995).

4. Resultados
A Figura 1 ilustra o comportamento de Co, Cd, Ni, Cr e Pb obtidos dos MPS
amostrados no rio Jundiaí, nascente e foz, comparado com valores-guia TEL e PEL de
toxicidade, como também as concentrações de MPS nas estações amostradas, durante o
período estudado.
As concentrações de Co na foz apresentaram valores abaixo do TEL (10 µg.g-1),
enquanto que, na nascente, os valores ficaram acima do TEL na maioria das amostragens,
demonstrando preocupação com este metal na nascente que já evidencia em suas

-1

Concentração (µg.g )

proximidades forte ação antrópica.

Tempo (dias)
Figura 1. Concentrações dos principais elementos potencialmente tóxicos extraídos do
material particulado em suspensão (MPS) do rio Jundiaí em duas estações de amostragem:
nascente e foz, em comparação com os valores-guia TEL e PEL.

Concentrações de Cd se mostraram entre TEL e PEL, na nascente e foz, indicando
atenção com este elemento em razão dos valores superiores a PEL em algumas excursões.
O comportamento das concentrações de Cr se mostrou similar com o observado
para Cd, no entanto, as variações entre TEL e PEL foram menores. A maioria das excursões
apresentaram valores acima de PEL (90 µg.g-1) para Cr, tanto na nascente como na foz,
alertando de elevados riscos de toxicidade.
As concentrações de Ni encontradas, na nascente e foz da bacia de drenagem
apresentaram alto, acima do PEL (35,9 µg.g-1), para todo o período estudado.
O Pb apresentou valores abaixo do TEL (35 µg.g-1) na nascente e foz do rio Jundiaí
nas excursões realizadas, demonstrando nenhum problema de possível toxicidade desse
elemento.
As maiores concentrações de MPS foram identificadas em períodos chuvosos, e na
maioria das coletas, a foz apresentou maiores concentrações de MPS em relação a
nascente, no entanto, na excursão 274 houve o inverso, em razão da precipitação na
nascente ser maior que na foz, devido a uma intensa chuva localizada.
5. Conclusão
Os valores das concentrações dos elementos potencialmente tóxicos encontrados no
presente estudo, comparados com valores-guia TEL e PEL, apresentou baixa toxicidade de
Pb, alto índice de toxicidade de Ni, Cr e Co, sendo, por Ni e Cr na nascente e foz do rio
Jundiaí, e por Co na nascente.
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RESUMO
O sistema Cananéia-Iguape tem sido cenário de diversos estudos em razão da sua importância
ambiental e do impacto resultante de atividades de mineração no Vale do Ribeira. A partir da
determinação dos níveis de As e Pb em amostras de sedimentos, este estudo avaliou a
contaminação da região por esses elementos, observando que o As, em razão de baixas
concentrações, não representa um perigo ao ecossistema aquático local. Entretanto, concentrações
de Pb, em algumas estações amostrais, sugerem atenção quanto à sua biodisponibilidade.

PALAVRAS CHAVE: metal, metalóide, biodisponibilidade, impacto ambiental
ABSTRACT
The system Cananéia-Iguape has been the scene of many studies because of its environmental
importance and impact resulting from mining activities in the Ribeira Valley. From the determination of
levels of As and Pb in sediment samples, this study evaluated the contamination by these elements in
the region, noting that the As, due to low concentrations do not pose a danger to the local aquatic
ecosystem. However, Pb concentrations in some sampling stations suggest attention for their
bioavailability.

KEYWORDS: metal, metalloid, bioavailability, environmental impact
INTRODUÇÃO
O sistema Cananéia-Iguape sofreu impactos ambientais significativos em razão da
abertura de um canal artificial denominado Valo Grande. Esse canal conecta o sistema ao
Rio Ribeira de Iguape, permitindo a entrada de água doce e de sedimentos em suspensão,
enriquecidos com diversos elementos químicos. Estudos ambientais, realizados desde a
década de 80, indicam que a bacia do rio Ribeira de Iguape foi afetada pelas atividades de
mineração e metalurgia (TESSLER et al., 1987; MORAES, 1997; CORSI, 1999;
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GUIMARÃES et al., 2008) ocorridas no Vale do Ribeira, localizado entre os estados de São
Paulo e Paraná, até meados dos anos 90. Estima-se que desde o início do funcionamento
da mineradora Plumbum, cerca 5,5 ton/ano de rejeitos, contendo elementos como As e Pb,
entre outros, tenham sido lançadas diretamente no rio Ribeira de Iguape (PARANÁ, 2008).
A partir da determinação dos níveis de As e Pb em amostras superficiais, coletadas
ao longo do sistema Cananéia-Iguape, observa-se que o Pb é um elemento que demanda
monitoramento em alguns pontos da região.

MATERIAIS E MÉTODOS
Um grupo de sessenta e quatro amostras, coletadas ao longo do sistema CananéiaIguape (Figura 1), foi submetido ao procedimento de digestão ácida com base no método
SW 846 US EPA 3050B (USEPA, 1996). Em síntese, 10 mL de HNO3 (1:1) foram
adicionados a 2 g de sedimento seco, ficando sob aquecimento a 95ºC durante 15 minutos.
Em seguida, adicionou-se 5 mL de HNO3 concentrado, prosseguindo com o aquecimento
por mais 30 minutos. A operação foi repetida até a completa oxidação da amostra. Após o
resfriamento da solução, adicionou-se 2 mL de água e 3 mL de H 2O2 (30% v/v), sob
aquecimento. O procedimento continuou com a adição de 1 mL de H 2O2 (30% v/v), até a
completa eliminação da matéria orgânica. A solução foi filtrada, o extrato avolumado e
armazenado sob refrigeração até o momento da análise. Para quantificação do As e Pb foi
utilizada a técnica de espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado
(ICP OES).

Figura 1. Representação gráfica das estações amostrais ao longo do sistema CananéiaIguape.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os níveis de As variaram entre 1,11 e 10,54 mg kg -1, enquanto os níveis de Pb
variaram entre 2,43 e 116,71 mg kg -1. A contaminação química dos sedimentos foi avaliada
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segundo o Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life (CCME,
2002), no qual, com base nos efeitos dos elementos sobre a biota, são estabelecidos o
ISQG (Interim sediment quality guidelines), menor limite, e PEL (Threshold Effect Level),
maior limite. Cerca de 97% das amostras apresentaram teor de As inferior ao ISQG. Apenas
em duas amostras, localizadas na região do Valo Grande, o teor de As ficou entre o ISQG e
PEL. Em relação ao Pb, cerca de 84% da amostras apresentaram teor inferior ao ISQG.
Esse elemento apresentou teor entre o ISQG e PEL em 14% das amostras, com
localização, principalmente, na região do “tombo das águas”. Apenas em uma amostra da
região do Valo Grande o teor de Pb foi superior ao PEL. Os níveis de As e Pb estão
representados, graficamente, na Figura 2.

Figura 2. Níveis de As e Pb em sedimento ao longo do sistema Cananéia-Iguape.
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CONCLUSÕES

Tendo como referência os limites estabelecidos pelo Canadian Sediment Quality
Guidelines for the Protection of Aquatic Life para o As e Pb, estima-se que os níveis de As
no sistema, provavelmente, não representam perigo ao ecossistema aquático da região.
Entretanto, resultados de Pb em algumas estações amostrais, principalmente na região
conhecida como “tombo das águas”, sugerem atenção quanto à sua biodisponibilidade,
considerando-se importante o seu monitoramento.
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Resumo
O presente trabalho visou investigar as características da composição isotópica e elementar
da matéria orgânica sedimentar preservada em regiões geomorfologicamente distintas do lago
Calado, um lago ria da Bacia Amazônica Central. Os resultados mostraram que a matéria orgânica
preservada nas duas regiões estudadas foi composta por uma mistura de fontes orgânicas modulada
pela hidrodinâmica fluvial e pelos habitats locais o que proporcionou diferenças nas assinaturas
organogeoquímicas entre os sítios estudados.

Abstract
In the present study, we used isotopic and elemental analyses to investigate the
characteristics of organic matter in sediments in geomorphologically distinct regions of lago Calado, a
ria lake on the central Amazon floodplain. The results indicated that organic matter from these two
regions was derived from a mixture of sources influenced by differing fluvial hydrodynamics and local
habitats which produced distinct organo-geochemical signatures.

Palavras-Chaves: Composição Elementar e Isotópica, Matéria Orgânica Sedimentar,
Sedimentos Lacustres
1. Introdução
Os sistemas lacustres amazônicos desempenham um importante papel para o ciclo
regional do carbono ao funcionar como um sumidouro de carbono orgânico (Devol et al.,
1984; Smith et al., 2003; Moreira-Turcq et al., 2004). Ao considerar que estes sistemas
fazem parte do mosaico de habitats da imensa Bacia Amazônica e que são notavelmente
numerosos ocupando cerca de 11% da área das planícies de inundação (Sippel et al., 1992;
Melack e Hess, 2010), seu compartimento sedimentar pode também ser relevante para o
ciclo global do carbono principalmente dentro do contexto de aumento recente das emissões
adicionais de CO2 associadas com as atividades antropogênicas.
No entanto, com a finalidade de entender satisfatoriamente o real papel dos
sedimentos dos sistemas lacustres amazônicos para o ciclo do carbono, é necessário não
só investigar os fluxos para este compartimento, mas também as características
organogeoquímicas da matéria orgânica que é preferencialmente soterrada e preservada. O
presente trabalho empregou análises organogeoquímicas (%Corg, razão C/N e a razão de
isótopos estáveis de carbono (δ13C); Meyers e Teranes, 2001) para caracterizar a matéria

orgânica sedimentar preservada no lago Calado e investigar a hipótese sobre a variabilidade
espacial destas características.
2. Área de Estudo
O lago Calado (3°15' S e 60°34' W) é um lago ria que está situado na margem norte
do rio Solimões (figura 1). Sua seção dendrítica recebe maior influência do material
proveniente da bacia de drenagem do lago e sua seção oval recebe maior influência do
material proveniente do rio Solimões (Smith et al., 2003). Sob a perspectiva da
biogeoquímica da matéria orgânica, o mosaico de habitats encontrado no lago proporciona
diversidade de fontes orgânicas o que culmina na complexidade da matéria orgânica
depositada em seus sedimentos superficiais. As principais fontes de matéria orgânica para
este sistema lacustres são: herbáceas aquáticas C4, plantas vasculares C3, fitoplâncton e
material orgânico particulado fluvial (Melack e Forsberg, 2001).

Figura 1 – Posicionamento dos sítios estudados dentro da bacia do Lago
Calado. Sítio 1 localizada na região oval (em azul) e o sítio 2, na região
dendrítica (em verde) (Fonte: Google Earth®).
3. Material e Métodos
O presente trabalho utilizou um testemunhador para coletar as amostras de
sedimentos do lago Calado. Em cada sítio foi recuperado 1 testemunho de 60 cm. Em
seguida, os testemunhos foram seccionados a bordo em intervalos de 1 cm. As amostras
referentes a cada fatia foram armazenadas em frascos PET de 50 ml a 5ºC. Em cada
testemunho, algumas amostras foram selecionadas no laboratório. Todas as camadas de 0
cm até 9 cm (N = 10) foram selecionadas, mas da camada 11 cm até a camada 59 cm (N =
25) a seleção foi feita de maneira intercalada. As amostras foram homogeneizadas e subamostras foram secas em estufa a 40ºC. Cerca de 15 mg de massa seca destas amostras
selecionadas foram analisados em um analisador elementar (Carlo Erba CHN 1110)
acoplado a um espectrômetro de massa de razão isotópica Thermo Delta Plus. A precisão
analítica do método foi 0,09 %, 0,07 % e 0,2 ‰ para %Corg , %N e δ13C. O software Statistica
7® foi aplicado a fim de testar a hipótese de trabalho (teste t não-pareado).

4. Resultados e Discussão
As médias dos valores %Corg e da razão C/N do sítio 1 são menores do que o sítio 2. A
média dos valores do δ13C (‰) do sítio 2 é menos negativo do que a média do sítio 1 (tabela
1). Os sítios são estatisticamente diferentes com relação à %Corg (t = 33,944, p < 0,0001), ao
δ13C (t = -5,325, p = 0,000001) e à razão C/N (t = -19,80, p = 0,00001), ou seja, os sítios 1 e
2 apresentam características organogeoquímicas distintas.
Tabela 1 – Média dos valores dos parâmetros
organogeoquímicos dos sedimentos do lago Calado
Sítio
Corg (%) δ13C (‰)
C/N
N
1

2,76

-31,57

8,43

35

2

7,74

-30,97

10,78

35

A figura 2 representa a distribuição dos valores dos parâmetros organogeoquímicos
para ambos os sítios. Os valores da %Corg e da razão C/N do sítio 1 são significativamente
menores do que os valores do sítio 2. O gráfico mostra significativa intersecção de valores
do δ13C de ambos os sítios, mas é possível observar que o sítio 1 apresenta ligeira
tendência para os valores mais negativos enquanto que esta tendência do sítio 2 é para os
valores menos negativos. Isto pode ser explicado pelo fato que as principais fontes de
matéria orgânica para os sedimentos do lago Calado são do grupo C3 (fitoplâncton e de
plantas vasculares), no entanto o valor do fitoplâncton é ligeiramente mais negativo
(Waichman, 1996; Melack e Forsberg, 2001).

Figura 2 – Box-plot referente a Corg (%), ao δ13C e razão C/N para os sítios 1 e 2. A estrela
(*) significa valor extremo. (N = 35).
Os resultados mostraram que as características organogeoquímicas da matéria
orgânica preservada no compartimento sedimentar do lago Calado variaram espacialmente.
Por ser a região mais próxima do rio Solimões, o sítio 1 sofre influência mais significativa do
material orgânico particulado proveniente deste sistema principalmente durante o período de

enchente e vazante. Por sua vez, o sítio 2 por estar na região dendrítica do lago Calado
sofre maior influência do material orgânico proveniente da bacia de drenagem local,
inclusive, maior quantidade de detritos de plantas vasculares foi encontrada durante a
coleta. Este fato é evidenciado pelos valores maiores de %Corg e da razão C/N no sítio 2.
Um dos fatos incontestáveis foi a contribuição do material de origem fitoplantônica (33‰, Waichman, 1996) de maneira mais significativa para o sítio 1 do que para o sítio 2
(figura 2). O outro fato é que os resultados não mostraram nenhuma evidência de
contribuição significativa de plantas C4 (macrófitas aquáticas) para os sedimentos das duas
regiões do lago. Uma das explicações para este fato é que os detritos deste grupo de
plantas podem estar mais significativamente restritos apenas às margens do lago.
5. Conclusão
Os resultados mostraram que a matéria orgânica preservada nas duas regiões
estudadas foi composta por uma mistura de fontes orgânicas modulada pela hidrodinâmica
fluvial
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organogeoquímicas entre os sítios estudados. Se por um lado, houve uma maior influência
do material proveniente da bacia de drenagem na região dendrítica do lago, por outro houve
uma maior influência do material orgânico de origem fluvial na região oval por conta da
proximidade deste sítio com o rio Solimões. Este trabalho mostrou também a contribuição de
matéria orgânica fitoplânctônica de maneira mais significativa para os sedimentos do sítio 1.
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Distribuição de HPAS nos Sedimentos da Lagoa
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Resumo: Os sedimentos de manguezais

possuem

características únicas como elevada

produtividade, abundância de detritos e altas concentrações de carbono orgânico, tornando esse
ambiente extremamente complexo e vulnerável à contaminação antropogênica. Esse trabalho tem por
objetivo o estudo da distribuição de HPAs nos sedimentos de fundo da Lagoa Salina, localizada na
Região Bragantina-Pa. Os resultados obtidos demonstram que os sedimentos são principalmente
siltico-argilosos e compostos por quartzo, argilominerais (caulinita, ilita e esmectita), pirita, halita e
natrojarosita. O valor de carbono orgânico total é relativamente alto nas amostras estudadas virando
de 2,33 a 4,8%. Dentre os 16 HPAs estudados, o naftaleno foi o HPA que apresentou a maior
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concentração (0,231 a 0,238 mg.kg peso seco).
Palavras-chave: Geoquímica ambiental – Pará. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. HPAs.
Sedimentos.

Abstract: The sediments of mangroves have unique characteristics such as high productivity,
abundant detritus and high concentrations of organic carbon, making this environment highly complex
and vulnerable to anthropogenic contamination. The aim of this work is to study the distribution of
PAHs in bottom sediments of Lake Salina, located in Region Bragantina-Pa. The results show that the
sediments are mostly silty-clayey and composed of quartz, clay minerals (kaolinite, smectite and illite),
pyrite, halite and natrojarosita. The dominant particle size fraction was fine (clay + silt). The amount of
total organic carbon is relatively high in the studied samples varying from 2.33 to 4.8%. Among the 16
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HPAs studied, Naphthalene was the PAH with the highest concentration (0.231 to 0.238 mg.kg dry
weight).
Keywords: Environmental Geochemistry - Pará. Polycyclic aromatic hydrocarbons. PAHs. Sediment.

1. Introdução:
As planícies de maré são de grande importância para o entendimento da natureza
dos processos deposicionais nela atuantes e para o entendimento do sistema ecológico
costeiro tropical. Na região Bragantina, localizada a 200 km a noroeste de Belém, a
construção da estrada PA-458 no interior dos manguezais causou o represamento da água,
provocando, assim, a formação de uma lagoa artificial e causando à morte do mangue
(SOUZA FILHO, 2000). Este ambiente ocorre em áreas com altas taxas de acumulação de
sedimentos finos e lentas mudanças químicas da água (COHEN, 1998). Esse trabalho tem
por objetivo a caracterização dos sedimentos de fundo da lagoa e avaliação das mudanças

sofridas pela alteração antropogênica, principalmente relacionada a incêndios espontâneos
ou criminosos nas áreas adjacentes. Os hidrocarbonetos derivados do petróleo são causa
de grande preocupação ambiental devido à elevada toxicidade para os seres vivos.
Substâncias emitidas pela queima de biomassa e atividades industriais originam diversos
poluentes, amplamente dispersos (MAGALHÃES et al., 2007). Entre os mais danosos ao
ambiente e à vida destacam-se os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs),
representam uma família de mais de 100 compostos orgânicos, formados por carbono e
hidrogênio, contendo 2 ou mais anéis aromáticos condensados. Os HPAs podem ser
classificados em três diferentes grupos quanto a sua origem: (i) petrogênica, caracterizada
pelos HPAs presentes no petróleo e, por conseguinte, em seus derivados; (ii) pirogênica,
que são os HPAs formados durante os processos de combustão e; (iii) biológica,
caracterizada pelos HPAs sintetizados por organismos vivos (LOCCATELI, 2006). Os
hidrocarbonetos derivados do petróleo são causa de grande preocupação ambiental devido
à elevada toxicidade para os seres vivos.
2. Área de Estudo
A região estudada encontra-se no norte do Brasil, no Estado do Pará, a 200 Km de
sua capital (Belém), e está a 27 Km ao norte da cidade de Bragança. A lagoa Salina está
localizada nas adjacências da Rodovia PA-458, que liga a sede de Bragança a ilha de
Ajuruteua.

3. Metódos
As amostras foram obtidas a partir de 2 testemunhos georreferenciados (0,5 m de
comprimento) obtidos com um testemunhador semicilíndrico de aço-carbono, durante o
período pouco chuvoso. Os testemunhos foram acomodados em tubos de PVC previamente
cortados e identificados, em seguida envoltos em filmes de polietileno. No laboratório os
testemunhos foram divididos em três partes (topo, meio e base). No laboratório os
testemunhos foram divididos em três partes (topo, meio e base). As análises
granulométricas dos sedimentos (peneiramento, centrifugação), metodologia proposta por
Suguio (1973). Análises mineralógicas por difração de raios X, metodologia proposta por
Reynolds & Moore (1997). Para a análise de carbono orgânico total (COT), foi utilizado o
método de Strickland & Parsons (1972) modificado por Gaudette et al. (1974) e as análises
químicas de HPAs foram realizadas por cromatografia de alta eficiência (CLAE) nos
laboratórios do Programa de Pós Graduação em Geologia e Geoquímica da UFPa.

4. Resultados e Discussões
Segundo Law (1981) o tamanho dos grãos é um fator muito importante na
acumulação de hidrocarbonetos, isso porque as frações mais finas possuem uma alta
capacidade de adsorção sobre compostos orgânicos, devido à maior área de superfície.
Como característica geral os sedimentos coletados na Lagoa salina de Bragança são
bastante homogêneos, sem estrutura sedimentar visível a olho nu. Os resultados
apresentaram poucas variações de ponto para outro, não havendo diferença significativa
nos teores de material fino, podendo ser considerado constante ao longo do testemunho,
para os dois pontos. Apesar da diferença dos teores de areia ser muito pequena, notou-se
que para o topo do testemunho 2, existe uma porcentagem maior. Os resultados das
análises difratométricas de raios X mostrou que os sedimentos são compostos por quartzo,
argilominerais (caulinita, ilita e esmectita), pirita, halita e natrojarosita. A porcentagem de
carbono orgânico total reflete origens de produção autóctones (aquática) e alóctones
(terrígena) derivados da erosão do solo, folhas e raízes. A riqueza do substrato em carbono
orgânico favorecem a fixação e adsorção dos poluentes químicos oriundos da indústria do
petróleo (TAVARES, 1997). O resultado de percentual de carbono orgânico total (COT) para
o testemunho 1 variou entre 2,49 e 4,8%, enquanto que no testemunho 2 a variação ficou
entre 2,33 e 3,35%. Com relação ao COT foi observada uma diferença significativa entre os
dois Pontos, nas frações Topo e Base. O topo do testemunho 1 foi o que apresentou a maior
porcentagem de COT. Os teores de COT encontrados estão dentro da faixa prevista, pois os
sedimentos da Lagoa Salina caracterizam-se por apresentarem teores relativamente altos
em COT. As análises de HPAs foram realizadas em 2 g de sedimento e todas as amostras
foram analisadas em duplicatas. Os resultados encontrados mostram que apenas na base
dos testemunhos (1B e 2B) foram detectadas concentrações maiores do naftaleno (1B =
0,231 mg.kg-1 e 2B = 0,238 mg.kg-1 peso seco). Os HPAs quantificados em menor
concentração (< 0,1 mg.kg-1) nas amostras foram o antraceno, acenaftileno, acenafteno,
pireno, fenantreno, fluoranteno, benzo(a)antraceno e benzo(b)fluoranteno.
5. Conclusão
Com este trabalho buscou-se a caracterização dos sedimentos (granulometria,
conteúdo de matéria orgânica, mineralogia e HPAs). A composição mineralógica dos
sedimentos da lagoa Salina usados no teste do método é: quartzo, argilominerais (caulinita,
ilita e esmectita), pirita, halita e natrojarosita. A natrojarosita só foi detectada na lâmina
orientada de argilominerais (na base do testemunho 1). Os demais minerais foram
encontrados em todas as amostras analisadas. A fração granulométrica dominante foi de
finos (silte + argila). A maioria das amostras apresentaram pequenas porcentagens de areia,

com exceção do topo do testemunho 2. O valor de carbono orgânico total (TOC) variou de
2,33 a 4,8%, mantendo-se alto nas amostras estudadas, sendo o esperado para este tipo de
ambiente (mangue). A diferença encontrada no topo do testemunho 2 onde se obteve a
menor porcentagem de TOC nos mostra que está associada a granulometria; neste ponto se
obteve as maiores porcentagens de areia, cerca de 31% que indica de a matéria orgânica se
acumula normalmente nas amostras com predomínio das frações mais finas.
Os resultados de HPAs encontrados mostram que apenas nas amostras 1B e 2B
foram detectadas concentrações maiores de naftaleno (1B = 0,231 mg.kg-1 e 2B = 0,238
mg.kg-1 peso seco). Os HPAs quantificados em menor concentração nas amostras foram o
antraceno, acenaftileno, acenafteno, pireno, fenantreno, fluoranteno, benzo(a)antraceno e
benzo(b)fluoranteno. Pode-se concluir que as amostras apresentaram níveis muito baixos
de concentração de HPAs. A riqueza do substrato em material síltico-argiloso e carbono
orgânico total favorecem a fixação e adsorção dos HPAs. No presente estudo as amostram
apresentaram níveis baixíssimos de concentração de HPAs, não sendo possível
estabelecer, para o local em questão, uma condição de dependência entre as variáveis
consideradas. A explicação para este fato pode ser que os HPAs estudados em sedimentos
com características anóxicas, síltico-argilosos e ricos em carbono orgânico presentes no
manguezal, que interferem na velocidade dos processos de biodegradação dos
hidrocarbonetos, mascararam um possível padrão de distribuição das concentrações dos
HPAs em função das condições ambientais e climáticas. Ou ainda, a queima dos campos
adjacentes a lagoa não produziu HPAs que pudessem ser acumulados no fundo da lagoa.
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RESUMO
A caracterização química dos sedimentos finos em suspensão (FSS) na bacia do rio Sorocaba, em
termos de metais pesados, permitiu verificar a prevalência da contribuição dos processos naturais,
sem risco potencial direto ou indireto à saúde humana e ao ambiente, de acordo com os valores-guia
de referência da CETESB e o Fator de Enriquecimento, obtido com base no fundo geoquímico
regional. Apesar da influência antrópica a que a bacia está sujeita, as variações nas concentrações
foram relacionadas à mobilidade dos elementos durante os processos de intemperismo e dinâmica
fluvial.

Palavras-chave: Hidroquímica, Valores-guia de referência, Fator de Enriquecimento

ABSTRACT
The chemical characterization of fine sediments in suspension (FSS) in Sorocaba River basin, in
terms of heavy metals, showed the prevalence of the natural processes contribution, without direct or
indirect potential risk to human health and the environment, according to reference guide values of
CETESB and Enrichment Factor, obtained based on regional background levels. Despite the
anthropogenic influence that the basin is subject, changes in concentrations were related to the
mobility of elements during the processes of weathering and river dynamics.

Keywords: Hydrochemistry, Reference Guide Values, Enrichment Factor

1. Introdução
Nos ecossistemas fluviais, os metais pesados estão presentes tanto na fase
dissolvida quanto nos sedimentos, entretanto, o transporte fluvial de metais ocorre
predominantemente na forma sólida, mesmo para os elementos mais móveis (Gaillardet et
al., 2003). A natureza e quantidade de material particulado transportado pelos rios estão
relacionados aos processos naturais e antrópicos que ocorrem ao longo da bacia de
drenagem e a toxicidade potencial de metais pesados está relacionada com as
concentrações observadas e aos processos de intemperismo e aportes antrópicos que
ocorrem na bacia de drenagem (Mortatti e Probst, 2010). O grau do impacto antropogênico
pode ser estimado através da normalização das concentrações de metais por uma
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característica de composição dos sedimentos (Aprille e Bouvy, 2010), normalmente
relacionado a um fundo geoquímico natural regional (Salomons e Forstner, 1984).
O presente trabalho teve por objetivo avaliar os principais metais pesados presentes
nos sedimento finos em suspensão (FSS) junto à foz do rio Sorocaba, em Laranjal Paulista,
SP, Brasil, no período de março de 2009 a setembro de 2010, procurando verificar possíveis
efeitos de toxicidade potencial.

2. Material e Métodos
A bacia do rio Sorocaba, principal afluente da margem esquerda do Médio Tietê,
ocupa uma área de drenagem de 5.269 km2 que abrange 18 municípios e uma população
total de 1.212.376 habitantes (IBGE, 2010). No período de mar/2009 a set/2010 foram
realizadas 18 amostragens de sedimentos finos em suspensão (FSS) junto à foz do rio
Sorocaba (Lat. 23º03’S, Long. 47º49’O). A cada excursão foram coletados 30 L de amostra
bruta de águas fluviais e armazenadas em recipientes de polipropileno. Após 7 dias de
decantação, drenou-se o sobrenadante e os sedimentos recuperados foram secos ao ar à
temperatura ambiente e moídos em almofariz de ágata. A fração fina (<63 m) foi separada
em peneira de nylon e calcinada a 1000ºC para eliminar a matéria orgânica e encaminhada
para extração química pelo método da fusão alcalina com tetraborato e metaborato de lítio
(2:1) (Samuel et al., 1985). Após o esfriamento, o material foi solubilizado com 20 mL de HCl
(1M) sob agitação e aquecimento (40ºC) e o volume completado a 50 mL com água milli-Q.
Para a correção do branco analítico dos reagentes químicos utilizados realizou-se o mesmo
procedimento. Todas as amostras foram analisadas em triplicata, utilizando um
Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES). Os
limites de determinação (mg L-1) foram Cu (0,005), Co (0,005), Cr (0,010), Zn (0,020), Cd
(0,005), Ni (0,005), Pb (0,100) e Sc (0,010). Para o controle de qualidade foi utilizado o
material de referência internacional Soil-7 (IAEA), que apresentou os seguintes percentuais
médios de recuperação para extração e análise em triplicata: Cu (94,1%), Co (95,3%), Cr
(92,3%), Zn (103,0%), Ni (97,4%), Pb (107,1%) e Sc (98,2%).

3. Resultados e Discussão
A caracterização química do FSS em termos de principais metais pesados permitiu
verificar que as maiores concentrações foram para o Zn, Sr, Cr e Pb, seguidos por Cu, Ni,
Co, Sc e Cd (Tabela 1). De modo geral, as variações nas concentrações dos metais
pesados estudados indicaram uma possível associação com a mobilidade desses elementos
durante o processo de intemperismo na bacia de drenagem (Martin e Meybeck, 1979;
Stallard, 1988).
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Tabela 1. Concentração média dos principais metais pesados de interesse geoquímico presentes no
FSS, vazão e concentração de FSS junto à foz do rio Sorocaba para o período de estudo (mar/09 a
set/10); Valores-Guia de Referência estabelecidos pela CETESB (2005); e, Fator de Enriquecimento
(EF), utilizando como fundo geoquímico natural regional os valores estabelecidos para a bacia do
Médio Tietê (Lopes, 2010).
Data de
Vazão
CFSS
3 -1
-1
amostragem
(m s )
(mg L )
Período de estudo
Média
126,52
73.55
SD
44,96
1
Valores-Guia de Referência
VP
VP
Fator de Enriquecimento (EF)
Sorocaba
1

Cu

Co

Cr

Zn
Cd
-1
(mg kg )

Ni

Pb

Sc

28,30
3,96

17,25
3,30

57,62
9,71

231,41
107,74

10,12
2,85

22,46
5,26

41,08
36,40

14,22
0,90

60,0
200,0

25,0
35,0

75,0
150,0

300,0
450,0

1,3
3,0

30,0
70,0

72,0
180,0

0,86

0,52

0,58

3,48

1,11

0,36

CETESB, 2005

A avaliação preliminar do risco potencial de toxicidade associado às concentrações dos
metais pesados presentes no FSS transportados pelo rio Sorocaba foi feita com a utilização
de valores-guia de referência Valor de Prevenção (VP) e Valor de Intervenção (VI)
estabelecidos pela CETESB (2005) e que se relacionam à alterações prejudiciais à
qualidade do sedimento e ao risco potencial direto ou indireto à saúde humana,
respectivamente. As concentrações médias dos metais pesados observadas para o período
de estudo se mostraram inferiores aos valores-guia de prevenção (VP) estabelecidos pela
CETESB, indicando um risco potencial de toxicidade muito baixo. Com exceção de Cd e Zn,
que apresentaram concentração média superior ao valor-guia de intervenção (VI = 3,0 mg
kg-1 e 450,0 mg kg-1, respectivamente), sendo para o Zn somente em algumas das
amostragens conforme indica o desvio padrão da média, indicando elevado risco potencial
de toxicidade à saúde humana.
As intensidades de possíveis anomalias de metais pesados presentes no FSS do rio
Sorocaba foram expressas utilizando o fator de enriquecimento (EF) definido por Gresens
(1967) como a razão entre o metal de interesse normalizado por um elemento “conservativo”
no processo de intemperismo, presumindo que sua concentração nos produtos de
intemperismo e no material de origem são comparáveis; utilizando como fundo geoquímico
natural de referência os valores regionais estabelecidos por Lopes (2010) para a bacia do
Médio Tietê, tendo o Sc como elemento normalizador. A maioria dos metais estudados
apresentaram EF entre 0,5 e 1,5, indicando a prevalência da contribuição natural, como
produto do intemperismo de rocha; já o Zn foi exceção, com valor superior a 1,5,
considerado indicativo de que uma proporção importante desse metal tem sua origem
associada a outras fontes, como a biota e a poluição antrópica (Harikumar e Jisha, 2010).
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4. Conclusões
Este estudo permitiu um melhor entendimento dos metais pesados presentes no FSS
presentes no rio Sorocaba. De modo geral, as variações nas concentrações foram
relacionadas à mobilidade dos elementos estudados; os valores-guia de referencia VI e VP
bem como o Fator de Enriquecimento, calculado com base no fundo geoquímico regional,
demonstraram que os níveis de metais pesados presentes no FSS se mostraram
associados à contribuição natural da área de drenagem ou dentro da capacidade de
resiliência do rio Sorocaba, apesar da influência antrópica a que a bacia está sujeita.
5. Agradecimentos
Os autores agradecem à FAPESP pelo suporte financeiro (Proc. 08/57104-4 e
08/09369-9).

6. Referências Bibliográficas
APRILE, F.M.; BOUVY, M. Heavy metal levels in surface waters from a tropical river basin, Pernambuco
State, Northeastern Brazil. Acta Scientiarum Biological Sciences, v.32, n.4, p. 257-364, 2010.
CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL. Decisão de Diretoria n°
195-2005-E de 23 de novembro de 2005. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores para
Solos e Águas Subterrâneas. São Paulo, 2005.
GAILLARDET, J.; VIERS, J.; DUPRÉ, B. Trace elements in river waters. In: Surface and ground water,
weathering, erosion and soils. In: Drever, J.I. (editor). Treatise on Geochemistry. v. 5, 605 p. Elsevier,
2003, p. 225-272.
GRESENS, R.L. Composition-volume relationships of metasomatism. Chemical Geology, Amsterdam,
v. 2, p. 47-55, 1967.
HARUKIMAR, P.S.; JISHA, T.S. Distribution pattern of trace metal pollutants in the sediments of as urban
wetland in the southwest coast of India. International Journal of Engineering Science and Technology,
v. 2, n. 2, p. 840-850, 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Dados do Censo 2010 publicados no
Diário Oficial a União do dia 04/11/2010. (Disponível em http://www.ibge.gov.br/censo2010/dados_
divulgados /index.php?uf=35, acesso em 03 dez 2010).
LOPES, R.A. Extração sequencial de metais pesados em sedimentos de fundo ao longo do rio Tietê
(SP): partição entre as fases lábil e residual. 2010.179 f. Dissertação (mestrado) – Centro de Energia
Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2010.
MARTIN, J.M.; MEYBECK, M. Elemental mass-balance of material carried by major world rivers. Marine
Chemistry, v. 7, p. 763-206, 1979.
MORTTATI, J.; PROBST, J.L. Characteristics of heavy metals and their evaluation in suspended
sediments from Piracicaba river basin (São Paulo, Brazil). Revista Brasileira de Geociências, v. 40, n.
3, p. 375-379, 2010.
SALOMONS, W.; FORSTNER, U. Metals in the hidrocycle. Berlim: Springer-Verlag, 1984. 349 p.
SAMUEL, J.; ROUALUT, R.; BESNUS, Y. Analyse multiémentaire standardisée des materiaux géologiques
en spectrométrie d’émission par plasma a couplage inductif. Analusis, v.13, n. 7, p. 312-317, 1985.
VIERS, J.; DUPRÉ, B.; GAILLARDET, J. Chemical composition of suspended sediments in World Rivers:
new insights from a new database. Science of the Total Environment, v. 407, p. 853-868, 2009.

PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA DA FOLHA SERRA DA BORDA, MT.
Cassiano Costa e CASTRO1, Anderson Alves SOUZA1
1

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM/SGB). Porto Velho, RO, Brasil.
E-mail: cassiano.castro@cprm.gov.br

Resumo
Os dados apresentados neste trabalho são resultados do levantamento geoquímico
regional executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (Residência de
Porto Velho) dentro do Projeto Serra da Borda. A Folha homônima ao projeto (SD.21-Y-AIV), na escala 1:100.000, localiza-se na região sudoeste do Estado do Mato Grosso. Neste
trabalho, foram realizadas 107 análises químicas de sedimento de corrente e 99 análises de
minerais pesados de concentrado de bateia. O tratamento estatístico do sedimento de
corrente permitiu delinear quatro zonas geoquímicas anômalas, são estas: La±Ce±U±Th e
Zn (três zonas).
Palavras-chave: prospecção geoquímica; sedimento de corrente, concentrado de
bateia, Folha Serra da Borda.
Abstract
The data presented are the results of the regional geochemical survey developed by
CPRM (Porto Velho residence) within the Project Serra da Borda. The sheet, which is
homonym to the project (SD.21-Y-A-IV), in the 1:100.000 scale, is located in the
southwesernt part of Mato Grosso state. This work presents 107 chemical analyses in
stream sediment and 99 analyses in concentrated heavy minerals. The results had allowed
delineating four anomalous geochemical zones of: La+Ce+Y+U±Th and Zn (three zones).
Keywords: Prospection geochemistry, Stream sediment, concentrated heavy mineral.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta os resultados da prospecção geoquímica da Folha Serra da
Borda, na escala de 1:100.000, localizada na região sudoeste do Estado do Mato Grosso.
Este levantamento integra o Programa de Cartografia da Amazônia com recursos oriundos
do PAC. O principal objetivo é apresentar as anomalias de sedimento de corrente e de
minerais pesados e através destas discutir como a geologia interfere no relevo geoquímico.
MÉTODOS DE TRABALHO
O levantamento geoquímico consistiu na coleta de 107 amostras de sedimentos de
corrente e 99 amostras de concentrados de bateia em aproximadamente 2.690 km2,
obtendo-se uma densidade média de 1 (uma) amostra/25km2 para sedimento de corrente e
1 (uma) amostra/27km2 para concentrado de bateia. Não foi realizada amostragem em
aproximadamente 10% da área da folha, em função desta corresponder à área da Reserva
Indígena Sararé.
A amostragem de sedimento de corrente foi do tipo composta. Foram coletadas de
três a cinco porções da fração fina (<1 mm), depositada na calha principal da drenagem. As

amostras foram enviadas para análise química de 50 elementos (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be,
Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P,
Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, U, V, W, Y, Zn, Zr) no SGS Geosol
Laboratórios LTDA, onde as amostras foram secadas a 60ºC e peneiradas a 80 mesh,
pulverizadas e digeridas com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 HCl-HNO3-H2O a 95°C por
uma hora, diluída para 10 ml) e analisada por ICP-MS e ICP-OES.
Os concentrados de bateia foram coletados, principalmente nos leitos ativos das
drenagens, contudo, foram coletadas amostras em drenagens com leitos secos. Estas
amostras foram peneiradas no local e bateadas em córregos próximos. Nos pontos em leitos
ativos, lavou-se 20 litros de material, e nas drenagens com leitos secos lavou-se 10 litros.
Em todos os pontos utilizou-se uma peneira com 5mm de abertura. As amostras de
concentrado de bateia foram preparadas e analisadas no laboratório de apoio à pesquisa de
diamante (LAPD) da SGSGEOSOL. As amostras passaram por análise mineralométrica
semi-quantitativa em lupa binocular. Em todas houve a contagem de pintas de ouro e exame
com a lâmpada ultravioleta (mineralight).
Neste trabalho, consideram-se anomalia os valores acima do valor limiar, que foram
estimados utilizando-se a estatística univariada convencional (média geométrica multiplicada
pelo desvio geométrico ao quadrado). As zonas geoquímicas anômalas foram definidas
através da análise da distribuição espacial das anomalias. Onde, respeitando os preceitos
metodológicos, foram definidas como zonas geoquímicas anômalas, aquelas compostas por
pontos que representem duas ou mais bacias contíguas anômalas. Os demais foram
caracterizados como anomalias pontuais. Utilizou-se ainda a estatística multivariada básica
(matriz de correlação e análise de agrupamento) para consistência das anomalias definidas
na estatística univariada. Utilizou-se índice de Pearson (r) como fator na construção da
matriz de correlação e na análise de agrupamento e adotaram-se os intervalos de
correlação sugeridos por Andriotti (2003).
Os minerais pesados foram divididos em quatro grupos: minerais minérios,
metamórficos, acessórios e de alteração. Foram considerados destaques mineralógicos os
pontos de minerais minérios e com grandes concentrações de minerais metamórficos,
acessórios e de alteração. Assim como no sedimento de corrente, utilizou-se duas ou mais
bacias contíguas com destaques mineralógicos para delimitar uma zona enriquecida em
minerais pesados.

RESULTADOS OBTIDOS
O tratamento estatístico univariado revelou 38 pontos anômalos. Foram delimitadas
três zonas geoquímicas anômalas em Zinco (Zn) e uma zona anômala em La±Ce±U±Th.
A zona anômala em La±Ce±U±Th ocorre na parte sudeste da folha, é composta por
bacias que drenam áreas onde afloram principalmente metassedimentos siliciclásticos da
Formação Fortuna (Grupo Aguapeí). Esta associação também foi observada na estatística
multivariada.
A associação Mo-W-Cr-Ni e as correlações Hf-Zr e Al-Ga mesmo tendo um fator de
correlação muito forte (acima de 0,93) não geraram zonas anômalas.
Entre as anomalias pontuais podemos destacar quatro pontos anômalos, dois a
nordeste e dois a sudoeste da serra, em As e Sb por serem dois elementos comumente
utilizados em pesquisas para se identificar zonas auríferas (Boyle, 1974). Apenas três
pontos possuem teor acima do limite de detecção de até 0,2 ppm para Au. Destes, dois
pontos formam uma zona anômala do elemento Au na borda oeste da serra.
O ouro foi identificado em oito amostras, em todas elas com o diâmetro do grão
menor do que 0,5mm. Todos os pontos localizam-se no flanco leste da serra, destaca-se um
ponto que apresentou 27 pintas. Os rios onde se localizam estes oito pontos drenam os
metassedimentos siliciclásticos da Formação Fortuna. Foram delimitadas duas zonas de
destaque mineralógico para ouro. Identificou-se prata em um ponto na parte norte da serra,
com teor menor que 1%.
A picroilmenita foi identificada em 29 amostras, normalmente com teores inferiores a
1%. Através da ocorrência que picroilmenita delimitaram-se três áreas potencias para
kimberlitos e/ou rochas afins. Destaca-se um ponto ao sul da folha por conter uma
quantidade entre 5 e 25%.
A pirita e a pirita-limonitizada foram identificadas em apenas duas amostras com
teores inferiores a 1%. Todas as ocorrências drenam exclusivamente os metassedimentos
siliciclásticos da Formação Fortuna. Segundo Scabora e Duarte (1998), a pirita ocorre em
duas zonas (zonas quartzosas filoneares e zonas sericitizadas) mineralizadas na Mina São
Vicente. Por compor a mineralogia acessória da mineralização de ouro os dois pontos onde
ocorre pirita-limonitizada é uma importante evidência de uma possível mineralização nos
metarenitos e metaconglomerados da Formação Fortuna. Estes três pontos foram
considerados destaques mineralógicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Folha Serra da Borda possui vocação metalogenética para mineralizações
auríferas, tanto no ambiente primário, como no ambiente secundário. No ambiente

secundário a prospecção geoquímica detectou cerca de 34 pintas de ouro distribuídas em 8
pontos. Recomenda-se um adensamento da amostragem nas bacias de drenagem onde se
detectou pintas de ouro.
A utilização de sedimento de corrente para a detecção de áreas mineralizadas no
ambiente primário através do arsênio e antimônio é extremamente eficiente. Sugere-se um
adensamento nas bacias de captação anômalas em As e Sb que drenam os
metassedimentos siliciclásticos da Formação Fortuna.
Na Folha Serra da Borda se identificou 29 pontos portadores de picroilmenita. A
ampla distribuição de ilmenita kimberlítica indica que a serra da Borda é uma área potencial
para ocorrência de kimberlitos.
Por fim, embora as anomalias normalmente apresentem uma boa correlação com a
geologia é importante que sejam realizados levantamentos geoquímicos em uma escala
maior nas áreas anômalas, principalmente nas áreas onde afloram rochas da Formação
Fortuna devido a sua vocação metalogenética para mineralização de ouro.
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Resumo: Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são compostos que podem
apresentar efeitos tóxicos e cancerígenos para os seres humanos e animais. Quando lançados
no meio ambiente, podem causar prejuízos para os ecossistemas. Existem duas origens
principais de HPAs para o meio ambiente em áreas contaminadas: combustão e combustíveis
fósseis. Na cidade de Belém, estudos prévios sugerem contaminação por HPAs nos
sedimentos da baía do Guajará. O objetivo desse trabalho foi, portanto, estudar a qualidade
dos sedimentos próximos ao porto de Miramar. Foram coletados sedimentos superficiais e os
estratos (16 HPAs) foram analisados por cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE). As
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concentrações totais variaram de 2,454 a 533 ng.g de sedimento seco. Em geral, a áreas dos
pontos de amostragem do porto Miramar foram contaminadas principalmente por HPAs
petrogênicos, devido ao transito de descarga de combustíveis em escala individual ao longo da
baía do Guajará. Próximo ao canal do Una as amostras foram contaminadas por HPAs de
origem pirolítica. Interferências de HPAs petrogênicos e pirolíticos foram notadas no porto de
Miramar devido às descargas e emissões de combustão de combustíveis dos navios que
atracam no cais. Uma forte influência petrogênica seguida de uma influência menor pirolítica foi
registrada, porém a detecção de elevadas quantidades de acenaftileno que é sempre o HPA
mais abundante, indica uma predominância de HPAs de origem petrogênica.
Palavras Chave: geoquímica ambiental (Pará), contaminação por HPAs, sedimentos de fundo.

Abstract: The Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are compounds that may produce
toxic and carcinogenic effects to humans and animals. When released into the environment, it
can cause damages in the ecosystems. There are two main sources of PAHs in contaminated
areas: combustion and fossil fuels. In Belem, previous studies suggested a PAH contamination
in sediments of Guajará bay. The aim of this work was, therefore, the study of sediment quality
near the Miramar harbor. Surface sediments were collected and the extracts analyzed (16
PAHs) by high performance liquid chromatography (HPLC). Total PAH concentrations ranged
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among 2.454 to 533 ng/g of dry sediment. In general, the Miramar harbor sampling sites were
contaminated mainly by petrogenic PAHs, due to petroleum trade at individual scale along the
Guajará bay. Near the Una channel the samples were polluted by pyrolytic origin PAHs.
Interferences of rather petrogenic and pyrolytic PAH contaminations were noticed in the
Miramar harbor due to petroleum products deliveries and fuel combustion emissions from the
ships staying alongside the quays. The level of contamination and the relative distributions of

PAHs are concentrated in the harbor area. A strong pretrogenic and minor pyrolytic source
fingerprint has been recorded, but the detection of high amounts of acenaphthylene which is
always the most abundant PAH, indicates a dominant petrogenic origin.
Keywords: environmental geochemistry (Pará), PAHs contamination, bottom sediments.

1. Introdução
Um dos recursos naturais de maior relevância na atualidade é, sem dúvida, o
petróleo, fonte de geração de energia para o desenvolvimento de inúmeras atividades
humanas. No Norte do Brasil, estão localizados diversos terminais portuários como os
do Estado do Pará: Porto de Belém, Terminal de Miramar e Porto de Vila do Conde. O
transporte de petróleo e seus derivados na zona costeira amazônica são bastante
expressivos e vem recebendo atenção especial, principalmente pelos órgãos
ambientais, devido aos constantes relatos de vazamento e naufrágios de navios e
rebocadores. O petróleo é formando por uma mistura muito complexa que apresenta
milhares de compostos diferentes. Tem por base hidrocarbonetos que são compostos
formados por carbono e hidrogênio e que chegam a atingir 98% da sua composição
total.
Associado as atividades de transporte e transbordo de combustíveis, o
lançamento indiscriminado de esgotos e efluentes domésticos e industriais, muitas
vezes sem tratamento prévio, vem aumentando com o crescimento e desenvolvimento
das principais cidades que compõem essa região. Além do mais, o rápido e
desordenado processo de urbanização gera sérios problemas de caráter sócioambiental, tais como: ocupação territorial em área de risco, desmatamento,
contaminação do lençol freático, contaminação dos rios e estuários, entre outros
(PEREIRA, 2007).
Os HPAs são poluentes importantes e podem ser classificados em três
diferentes grupos segundo a sua origem: (i) petrogênica, caracterizada pelos HPAs
presentes no petróleo e, por conseguinte, em seus derivados; (ii) pirogênica, que são
os HPAs formados durante os processos de combustão e; (iii) biológica, caracterizada
pelos HPAs sintetizados por organismos vivos (LOCCATELI, 2006). A agência
ambiental americana USEPA fixou 16 HPAs com poluentes prioritários, que são
considerados possíveis ou prováveis carcinógenos. Matrizes como solo e sedimento
são capazes de acumular estes compostos sendo, portanto, bons indicadores de
contaminação.

2. Objetivo
Avaliar a qualidade dos sedimentos na orla de Belém, enfocando mais
diretamente o Porto de Miramar, através da análise quali e quantitativa de
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) presentes nos sedimentos e comparar
os valores observados com padrões nacionais.
3. Área de estudo
O foco de abrangência deste estudo é o Porto de Miramar da cidade de Belém
que compõe um segmento do estuário da baía do Guajará. O Terminal de Miramar
está localizado na margem direita da Baía do Guajará, a 5 km por água, do Porto de
Belém. A profundidade do terminal é de 7,92 metros e o acesso hidroviário é feito pelo
canal Oriental, assim como no Porto de Belém. No Porto de Miramar, são
descarregados produtos líquidos e gasosos, como óleo diesel, G.L.P., querosene para
avião, gasolina comum e mistura MF-380, que são consumidos na capital paraense e
parte do interior do Estado. No retroporto do Terminal se encontram as instalações das
diversas companhias distribuidoras de combustíveis com seus 92 tanques com
capacidade para 206.847m³ de produtos (CDP, 2012).

4. Metódos
Nas amostras de sedimento da baía do Guajará foram realizadas análise de
carbono

orgânico

total

(COT)

segundo

Gaudette

et

al.

(1974),

análises

granulométricas dos sedimentos (peneiramento, centrifugação) descrita por Suguio
(1973), análises mineralógicas por difração de raios X segundo Reynolds & Moore
(1997, extração de HPAs nos sedimentos e análises químicas de HPAs por
cromatografia de alta eficiência (CLAE) metodologia US-EPA 8310.
5. Resultados e Discussões
A partir dos resultados obtidos, pode-se elaborar as seguintes conclusões:
Os resultados obtidos quanto a concentração total dos HPAs, indicam a
contaminação da baía do Guajará por HPAs, sendo a maior concentração encontradas
no ponto que está mais próximo do Porto de Miramar (ponto 2).
De acordo com a distribuição dos HPAs pelos pesos moleculares, há uma
predominância de HPAs de fontes petrogênicos. Portanto, é possível inferir que os
principais responsáveis pela contaminação dos sedimentos da baía do Guajará por
HPAs são determinadas pela introdução de compostos derivados do petróleo
principalmente de lançamento indiscriminado de óleo das embarcações de médio e
pequeno porte. Além da liberação de resíduos do uso de derivados de petróleo (por

exemplo, óleo de motor queimado de veículos e embarcações), estejam contribuindo
para essa contaminação.
Da mesma forma, o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento
prévio pode influenciar a distribuição desses compostos petrogênicos, haja vista que a
baía do Guajará é afetada pelos efluentes domésticos e urbanos da Região
Metropolitana de Belém.
Entretanto, quando os compostos são calculados pelas razões diagnósticas
eles indicam HPAs pirolíticos, caracterizando um ambiente influenciado por processos
de queima. Além de poder ocorrer como resultado de processos de transporte de
óleos e derivados de lixões, ou pela combustão incompleta de produtos. Como, por
exemplo, os óleos utilizados na lubrificação dos motores sofrem alterações químicas
ao longo do seu tempo de uso.
6. Conclusão
Para a área de influência do Porto Miramar na baía do Guajará, concluiu-se
que a quantidade de HPAs leves e as razões diagnósticas baseadas em
concentrações dos compostos policíclicos aromáticos indicaram a existência de
misturas de fontes de hidrocarbonetos relacionadas tantos a fontes petrogênicas como
pirogênicas, porém com predominância de petrogênicos, sugerindo poluição ambiental
para todos os pontos estudados.
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RESUMO
Na Amazônia, com o aumento da atividade extrativista mineral nas últimas décadas, é de
fundamental importância a caracterização da contaminação ambiental, uma vez que resíduos tóxicos
colocam em risco a saúde e a qualidade de vida da população. A região sudeste do Pará apresenta
formação geológica com depósitos de elementos metálicos, com o risco de contaminação
intensificado pelas condições ambientais e projetos de extração mineral, como o da Companhia Vale
do Rio Doce – CVRD, na Serra dos Carajás, além dos garimpos encontrados na região. As coletas de
amostras água foram realizadas (Parauapebas/PA), envolvendo a APA do Igarapé Gelado (igarapé
do mesmo nome e tanques criatórios), Rio Parauapebas e Rio Itacaiúnas. Mediram-se, em campo
(Sonda Horiba) parâmetros físico-químicos críticos para piscicultura (pH, condutividade, turbidez,
salinidade e oxigênio dissolvido). Do ponto de vista qualitativo a água de escoamento da barragem de
contenção de rejeitos apresentou-se fora das recomendações da RESOLUÇÃO 357 do CONAMA,
uma vez que a cabeceira do Igarapé Gelado é utilizada como local de deposição dos rejeitos sólidos
e líquidos, o que alterou visivelmente os aspectos físicos do meio. Comparando os resultados obtidos
em 2007 e os de 2011, os parâmetros salinidade, turbidez e condutividade variaram, o que sugere a
influencia entre os pontos de amostragem e profundidade, exceto para OD e pH. Os valores de zinco
encontrados nas águas dos mananciais estudados na APA do Igarapé gelado, tanto nos tanques
criatórios como no leito do Igarapé, apresentaram–se dentro dos níveis preconizados nacionalmente
-1
(CONAMA nº 357), que estabelece concentração de zinco total (0,18 mg L ) para Águas Doces, em
seu Art. 14. Os lagos criatórios da APA (1, 2, 3 e 4) do Igarapé gelado apresentaram valores de Ca
1
entre 1,0 e 2,0 mg.kg- , concentração esperada devido a região ser geologicamente rica em minérios
de Ca, Mg e P, (constituintes do minérios de ferro fino, cuja composição residual equivale a: Fe;
Al2O3; Mn; Si; P e Ca).
Palavras-chave: contaminação ambiental, parâmetro físico-químico, metais pesados.
ABSTRACT
In the Amazon region, due to the increasing mineral extraction in the last decadesd, it is of a great
concern the characterization of environmental pollution, once toxic residues are a great rik to people's
health and life quality. The southeast region of Pará state presents a geological formation rich in
metallic components, with a great possibility for aquatic contamination exacerbated by weather
conditions and mineral extraction projects. An example are the VALE company, in the CARAJÁS
MINES at Parauapebas Municipality, and informal gold mining garimpos found in the region. In order
to evaluate metals dispersion, samples of water and sediments, were done in the Environmental
Protected Area (APA) called Igarape Gelado and in living fish tanks; in the River Parauapebas and
River Itacaiunas. Water samples were collected with the use of Van Dorn bottles (500 mL) in triplicates
in a final 1% nitric acid concentration. Important physico-chemical parameters for fish farming as pH,
conductivity, turbidity,salinity and dissolved O2 were measured with the use of an Horiba
multiparameter probe. The analysis of water quality from mining tailings dam showed a negative
feature, out of water quality patterns according to RESOLUÇÃO 357 from CONAMA 2005, once the
headwaters of Igarapé Gelado is used for the deposition of these solid and liquid tailings, which
modified visibly this local environment. Comparing the results from the years 2007 and 2011, there
was a slight variation, which suggests an influence between the sampling points and in the depth
parameter, with the exception of DO (dissolved oxigen) and pH. Values for Zinc (Zn) found in the
waters of APA of Igarapé Gelado, both in the fish tanks as in the bottom of Igarapé Gelado showed a
pattern levels according to CONAMA nº 357/2005, which establish levels of total zinc around 0,18 mg
-1
L for fresh waters. For fish tanks sediments from farms which showed depth of 1,5 to 2,0 m, Ca
1
values were between 1,0 to 2,0 mg.kg- , an expected concentration for this area, wich is geologically
rich in mineral deposits of Ca, Mg and P, whose fining iron composition is Fe; Al2O3; Mn; Si; P e Ca.
Keywords: environmental contamination, physico-chemical parameters, heavy metals.
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1.

INTRODUÇÃO
No Estado do Pará, em especial a região sudeste, a formação geológica apresenta-

se com grandes depósitos de elementos metálicos, o que intensifica a possibilidade de
contaminação por esses elementos, uma vez que a implantação de grandes projetos
agropecuários, industriais, hidrelétricos e minero-metalúrgicos, além dos garimpos
encontrados na região intensificam o processo de descomplexação desses metais (PRIMAZ,
1996). Estudos iniciais desenvolvidos na região indicam níveis preocupantes de metais
tóxicos na biota aquática (BARROS et al., 2009). A velocidade de incorporação de metais
tóxicos na cadeia biológica principalmente tem chamado a atenção para maiores estudos
nas áreas possivelmente impactadas por rejeitos de mina, ricos em resíduos metálicos e
outros componentes inorgânicos. Para a realização dessas investigações, parcerias entre
UFRA, UFPA e SEMA visam o diagnóstico de contaminação ambiental na referida área. Um
relatório com os resultados parciais foi elaborado apresentando dados físico-químicos e
biológicos.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o monitoramento de mananciais de áreas
de preservação ambiental no Estado do Pará com avaliações dos níveis de metais tóxicos
em amostras ambientais e biológicas do município de Parauapebas. Já foram realizadas
inúmeras avaliações dos aspectos físico-químicos da água do rio Parauapebas, Igarapé
Gelado e de tanques criatórios e determinação e avaliação dos níveis de metais pesados
(Ferro, Manganês, Cromo, Zinco, Mercúrio, Arsênio e Alumínio- em andamento) em água e
sedimento.
2. MATERIAL E MÉTODOS
As coletas de amostras foram realizadas no Município de Parauapebas, envolvendo
a APA do Igarapé Gelado (igarapé do mesmo nome e tanques criatórios), Rio Parauapebas
e Rio Itacaiúnas, durante a segunda quinzena do mês de Novembro de 2011 (16 a 25/11 de
2011).
Visando analisar a qualidade da água, foram realizadas coletas (500 ml de água em
triplicada) com a garrafa de Van Dorn, para análises em laboratório, mantidas as amostras
em ácido nítrico a 1% (a fim de prevenir a perda de analitos) para análise de resíduos. Após
a coleta, as amostras d’água foram acidificadas, e refrigeradas a 5°C. Mediram-se, em
campo (Sonda Horiba) parâmetros físico-químicos críticos para piscicultura, tais como
pH,condutividade, turbidez, salinidade e oxigênio dissolvido.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO.

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA DE MANANCIAIS
Do ponto de vista qualitativo a água de escoamento da barragem de contenção de
rejeitos apresentou-se fora das recomendações da RESOLUÇÃO 357 do CONAMA, uma
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vez que a cabeceira do Igarapé Gelado é utilizada como local de deposição dos rejeitos
sólidos e líquidos, o que alterou visivelmente os aspectos físicos do meio.
As variações relativas aos parâmetros OD, pH, turbidez e temperatura para os
corpos hídricos estudados nesta etapa de amostragem revela uma relação entre a
profundidade e a temperatura; e um comportamento diferenciado para os demais. O OD
encontra-se em discordância com o parâmetro legal possivelmente associado a
intervenções antrópicas pontuais que ocorrem nestas áreas. O pH apresentou maior
variação na área do Igarapé Gelado, possivelmente relacionada a maior acidez das águas
pelo conteúdo de matéria orgânica degradada. A temperatura da água é um fator importante
porque a biota aquática (em geral) é de animais pecilotérmicos (temperatura corporal igual
ou próxima a do ambiente), onde a faixa entre 26° e 30° traduz-se em uma situação ótima
para o seu desenvolvimento (ONO; KUBITZA, 2003; SWISTOCK et al, 2011).
As variações de OD observadas são relacionadas a maior disponibilidade de matéria
orgânica e seu consumo, porém este comportamento não é tão significativo ao ponto de ter
nítido reflexo nas variações do pH. É recomendável para a maioria das espécies de peixes
que o pH se situe numa faixa de 6,5 a 8,5 (WHO, 1984; WHO, 2006) ou de 6,0 a 9,0 (FEPA,
1991; CONAMA n. 357/2005), já que fora desta faixa há um comprometimento no seu grau
de atividade. Nos locais amostrados observou-se pH abaixo destes níveis, o que não implica
em uma significativa modificação do comportamento geral assumido pelos corpos hídricos.
Para Cyrino et al (2003) tanto a transparência (capacidade de penetração de luz na
água), quanto a cor e turbidez (função direta da quantidade de partículas em suspensão na
água) podem ser associadas a quantidade de plâncton na água, além do conteúdo
sedimentar. Para este trabalho a turbidez apresentou comportamento bem variável, porém
dentro dos padrões legais, não tendo reflexos sobre os demais parâmetros (ex: OD).
As Figuras 2a,b; 3a,b e 4a,b apresentam os resultados obtidos para os parâmetros
Condutividade Hidráulica (Cond), Condutividade Específica (SpCond), Salinidade e Sólidos
Totais Dissolvidos (TDS). O rio Parauapebas mostrou comportamento concordante destes
com a profundidade com uma variação em CM3A-1. O Igarapé Gelado mostrou um
comportamento diferenciado e por vezes discordante, com uma maior variação de valores
de 0,5 a 1 m de profundidade. O rio Itacaiúnas apresentou uma maior independência entre
os parâmetros analisados e a profundidade.
As variações observadas para a Condutividade Hidráulica e a Condutividade
Específica podem ser atribuídas: as variações de cargas de íons ao longo dos períodos
sazonais, as diluições com as águas provenientes das precipitações pluviométricas, ao
maior ou menor carreamento de sedimentos e as pressões antrópicas exercidas. A
condutividade específica da água nas bacias do Itacaiúnas e Parauapebas é alta, enquanto
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que no igarapé Gelado é baixa. Neste último, as pequenas quantidades de íons em solução,
decorrente de solos pobres em minerais pode interferir (ARCOVA; CICCO, 1999). O
contrário aplica-se as águas dos dois rios em questão, que perpassam por áreas
mineralizadas.
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Figura 2. Condutividade Hidráulica (Cond), Condutividade Específica (SpCond) (a),
Salinidade, Sólidos Totais Dissolvidos (TDS)(b); na profundidade amostrada no rio
Parauapebas.
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TDS (g /L)

Depth (m)

O aumento da salinidade é associado a quantidade de íons dissolvidos, bem como a
condutividade, por isso, o comportamento análogo nos dois casos. Em ambientes sem
mistura de águas, com padrão próximo ao das águas das chuvas, a condutividade tende a
se aproximar de zero (AJIBADE et al., 2008). Porém, em locais onde o perfil solo/rocha
tende a liberar íons para as águas ocorre influencia no aumento destas. Os rios Itacaiúnas e
Parauapebas apresentaram no geral um incremento quanto a salinidade e sólidos totais
dissolvidos com a profundidade; o igarapé Gelado, teve um comportamento inverso até o
ponto FAZTQ1-1, tal fato pode estar relacionado ao aporte local de sedimentos finos que
ampliam o teor de sedimentos em suspensão.
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Comparando valores obtidos em épocas diferentes (2007 e 2011 observa-se
variações influenciadas provavelmente em função das diferenças entre os pontos de
amostragem e profundidade; porém, mantém um comportamento para o OD e para o pH.
Tabela 1. Resultados de qualidade das águas Igarapé do Caruncho, Córrego do Caruncho,
Grota do Caruncho, rio Itacaiúnas a montante e rio Itacaiúnas a jusante, rio Parauapebas e
igarapé Gelado.
Ano

2007

2011

Parâmetros (valores médios)
CONAMA 357/05
Background (Montante do rio
Itacaiúnas)
Background (Jusante do rio Itacaiúnas)
Igarapé do Caruncho
Córrego do Caruncho
Grota do Caruncho
Rio Itacaiúnas (Montante)
Rio Itacaiúnas (Jusante)
Rio Itacaiúnas
Rio Parauapebas
Igarapé Gelado

6a9

Turbidez
(NTU)
até 100

7,23

60,43

7,95

48,99

7,13
7,18
6,84
6,48
6,7
6,6
6,91
7,13
5,48

68,5

7,95

47,16

262
31
44
40
7,02
4,77
6,59

2,65
5,31
6,12
7,14
6,17
6,7
5,91

485
85
120
35
94,88
89,3
19,1

pH

OD (mg/L)

TDS (mg/L)

>5

500

n.d. = Não detectável; v/a = Virtualmente ausentes; pH = Potencial de hidrogenação; OD =
Oxigênio dissolvido; TDS = Sólidos totais dissolvidos.
Quanto a metais pesados analisados, os valores encontrados nas águas dos
mananciais estudados na APA do Igarapé gelado, incluindo os tanques criatórios,
apresentaram–se dentro dos níveis preconizados de acordo com a Resolução CONAMA nº
357/2005, que estabelece concentração de Zinco Total equivalente a 0,18 mg L-1, para
Águas Doces, em seu Art. 14. Este elemento chama atenção por ser essencial para todos
os organismos, embora possa ser tóxico em elevadas concentrações e por isso desperta

maior preocupação do ponto de vista ambiental.
4.

CONCLUSÕES.
Considerando os padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/2005:
1. O OD apresentou-se em todas áreas estudadas, fora dos padrões.
2. O pH apresentou maior variação na área do Igarapé Gelado, possivelmente
relacionada a maior acidez das águas pelo conteúdo de matéria orgânica
degradada.
3. O parâmetro turbidez, apesar da variação apresentada, está dentro dos padrões.
4. Para os parâmetros Condutividade Hidráulica (Cond), Condutividade Específica
(SpCond), Salinidade e Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) o rio Parauapebas
mostrou um comportamento coerente em relação a profundidade com variação
em CM3A-1. O Igarapé Gelado mostrou um comportamento diferenciado e por
vezes discordante, com uma maior variação de valores de 0,5 a 1m de

5

profundidade. O rio Itacaiúnas apresentou maior independência entre os
parâmetros analisados e a profundidade.
5. Os lagos criatórios da APA (1, 2, 3 e 4) do Igarapé gelado apresentaram valores
de Ca entre 1,0 e 2,0 mg.kg-1, concentração esperada devido a região ser
geologicamente rica em minérios de Ca, Mg e P, (constituintes do minérios de
ferro fino, cuja composição residual equivale a: Fe; Al2O3; Mn; Si; P e Ca).
6. Os valores de zinco encontrados nas águas dos mananciais estudados na APA
do Igarapé gelado, tanto nos tanques criatórios como no leito do Igarapé,
apresentaram-se dentro dos níveis estabelecidos.
5.
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Resumo: Sistemas vulcânicos e subvulcânicos riolíticos de idade neoproterozoica ocorrem no
Batólito Pelotas, leste do Escudo Sul-Rio-Grandense, distribuídos em três domínios: nordeste, central
e sudoeste. No domínio nordeste e central ocorrem rochas hipabissais, na forma de corpos
subvulcânicos e enxame de diques, onde dominam riolitos porfiríticos. Registros de manifestações
vulcânicas efusivas e piroclásticas foram observadas somente no domínio sudoeste. As rochas
piroclásticas são caracterizadas por ignimbritos riolíticos, com elevado grau de soldagem e
predomínio da fácies enriquecida em cristais. As manifestações efusivas ocorrem como derrames e
corpos subvulcânicos riolíticos porfiríticos a hemicristalinos. Dados geoquímicos e geocronológicos
sugerem sistemas alta-silica de afinidade alcalina, similares a magmas graníticos do tipo A e uma
vinculação com o magmatismo tardio associado a Suite Dom Feliciano do Batólito Pelotas. Novas
investigações permitirão uma correlação mais detalhada com esta unidade, visando estabelecer
relações com o magmatismo neoproterozoico pós-colisional do Escudo Sul-Rio-Grandense.
Palavras chave: vulcanismo, riolitos, geoquímica, petrologia.

Abstract: Neoproterozoic volcanic and subvolcanic systems of rhyolitic composition occur in Pelotas
Batholith, in the eastern portion of the Sul-Rio-Grandense Shield and are distributed in three areas:
northeast, central and southwest. In the northeast and central areas the rocks occur as subvolcanic
bodies and dike swarm, where porphyritic rhyolites dominate. Records of effusive and pyroclastic
volcanic manifestations were observed only in the southwest area. The pyroclastic rocks are
characterized by rhyolitic ignimbrites, with a high degree of welding and predominance of crystal-rich
facies. The effusive deposits occur as rhyolitic lava flows and subvolcanic bodies, with porphyritic to
hemicrystalline textural aspects. Geochemical and geochronological data suggest a high-silica system
of alkaline affinity, similar to type-A granitic magmas. A genetic linkage with the late magmatism
associated to Dom Feliciano Suite of Pelotas Batholith is proposed too. Further investigations will
allow a more detailed correlation with this unit, to establish relations with the Neoproterozoic postcollisional magmatism of the Sul-Rio-Grandense Shield.
Keywords: volcanism, rhyolites, geochemistry, petrology

1. Introdução
As manifestações vulcânicas e subvulcânicas riolíticas de idade neoproterozoica do
Rio Grande do Sul são correlacionadas a um intenso magmatismo ácido, com os maiores
volumes vinculados a Bacia do Camaquã (centro-oeste do Escudo) e, subordinadamente, ao
Batólito Pelotas (leste do Escudo). O Batólito Pelotas é interpretado com um complexo
plutônico polifásico e multi-intrusivo, constituído predominantemente por suítes granitóides e
septos do embasamento, limitado por espessas faixas miloníticas transcorrentes (Philipp e
Machado, 2005). As rochas riolíticas ocorrem em três domínios principais do Batólito
Pelotas, normalmente paralelos a estruturas NE-SW e comumente associados aos corpos
graníticos da Suíte Dom Feliciano: nordeste, central e sudoeste (Fig. 1).
2. Geologia e geoquímica das rochas riolíticas
No domínio nordeste do Batólito Pelotas ocorre o Riolito Ana Dias que é
caracterizado por um corpo raso alongado na direção NE, representado por riolitos com
textura porfirítica e variação gradacional para rochas equigranulares com aspecto plutônico.
O domínio central é caracterizado por um enxame de diques ácidos (Enxame de Diques
Piratini), posicionados em um conjugado de fraturas de cisalhamento e direcionados
segundo duas direções principais: (i) N40-50W e (ii) N-S (Philipp & Machado, 2005; Zanon
et al. 2006). Os riolitos tem textura porfirítica, com matriz afanítica ou muito fina. Registros
de manifestações vulcânicas efusivas e piroclásticas foram observadas somente no domínio
sudoeste, nas regiões do Cerro Chato e do Cerro Partido. O primeiro é constituído por
ignimbritos com elevado grau de soldagem e predomínio da fácies enriquecida em cristais.
Derrames de riolitos também ocorrem e são caracterizados por rochas hemicristalinas, com
textura porfirítica. O Cerro Partido é um corpo subvulcânico, alongado na direção NE-SW,
constituído por rochas riolíticas equigranulares a glomeroporfiríticas.
Dados geoquímicos preliminares demonstram que os riolitos associados ao Enxame
de Diques Piratini são mais diferenciados e tendem a líquidos peralcalinos (Fig. 2). O
magmatismo associado a estas rochas apresentam uma assinatura mais sódica, com
razões K2O/Na2O próximos da unidade. As razões Fe/Mg são elevadas para todas as
associações e mais elevadas nas rochas da região de Piratini, o que é típico de
magmatismo alcalino. Os altos teores para Zr, Nb, Y e Ga e o enriquecimento em Rb,
juntamente com os baixos teores de Ba e Sr, são característicos de magmatismo de
afinidade alcalina (Fig. 2). O maior enriquecimento em HFSE, observado nos riolitos do
Enxame de Diques Piratini, é típico de magmas alcalinos sódicos, com tendência
peralcalina. Todas as rochas riolíticas estudadas apresentam características geoquímicas
compatíveis com os magmas graníticos tipo-A (Fig. 2) e, juntamente com as relações de

campo são sugestivos de magmas associados a ambientes pós-colisionais, coincidindo com
as constatações feitas por Philipp et al (2002) e Nardi & Bittencourt (2009) para o
magmatismo granítico do tipo “A” no sul do Brasil. Segundo estes autores, a origem e a
evolução deste magmatismo granítico podem estar relacionados a processos de
diferenciação magmática, a partir de magmas mantélicos básicos ou intermediários e, em
alguns casos, associada à contaminação crustal, principalmente em áreas com atividade
tectônica transcorrente, como é o caso de algumas regiões do Batólito Pelotas.

3. Dados geocronológicos e conclusões
As idades foram obtidas no Centro de Pesquisas Geocronológicas-USP, a partir da
técnica U/Pb LA-ICP-MS, em zircões separados de riolitos da região do Cerro Ana Dias e do
Cerro Chato. Os dados geocronológicos apontam uma idade de 582± 9 Ma para os riolitos
do Cerro Ana Dias e de 557± 3 Ma para os Riolitos do Cerro Chato. Estes dados indicam a
contemporaneidade entre as rochas vulcânicas do Cerro Chato com os litotipos do Enxame
de Diques Piratini (cerca de 550 Ma; Zanon et al. 2006). Por outro lado, as idades obtidas
para o Riolito Ana Dias é concordante com as idades dos granitóides associados à Suite
Dom Feliciano. Interpretações geoquímicas de caráter preliminar indicam uma vinculação
genética com o magmatismo tardio associado a Suite Dom Feliciano. Novas investigações
permitirão uma correlação mais detalhada entre estas unidades, visando estabelecer
relações com o magmatismo neoproterozoico pós-colisional do Escudo Sul-Rio-Grandense.
Agradecimentos: CNPq, FAPERGS, PRONEX (FAPERGS/CNPq), pelo auxílio financeiro e bolsas
de pesquisa.
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Figura 1 - Localização e contexto geológico das áreas estudadas (modificado de Philipp et al., 2009).

Figura 2 - Diagramas demonstrando algumas características geoquímicas das rochas riolíticas
estudadas: (a) R1-R2 (De la Roche et al., 1980); (b) Zr/TiO2 x SiO2 (Winchester e Floyd 1977); (c)
diagrama multielementar normalizado pelo ORG; (d) 1000*Ga/Al x Na2O+K2O (Whalen et al., 1987).
Legenda: círculos: Riolito Ana Dias; quadrados: riolitos do Cerro Chato; triângulos: granitos da Suite
Dom Feliciano; cruzes: Enxame de Diques Piratini.
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Resumen
La Cuenca Neuquina tuvo en su etapa inicial el desarrollo de un conjunto de hemigrabens aislados
que fueron rellenados con secuencias volcano-sedimentarias, de edad triásica superior-jurásica
inferior, denominados como Ciclo Precuyano, cuyo basamento en la mayor parte de la cuenca es el
Grupo Choiyoi (Pérmico-Triásico Inferior). El yacimiento 25 de Mayo- Medanito S.E. se sitúa en un
hemigraben y tiene como reservorio de hidrocarburos a volcanitas de composición riolítica, datadas
en 246 Ma, que corresponden al Grupo Choiyoi, Sección Superior. El relleno de este hemigraben es
netamente volcánico, y se caracteriza por moderados a elevados contenidos de Zr, Nb, Y y TTRR.
Estos rasgos indican una fuerte afinidad con magmas de tipo anorogénicos, contrario a la afinidad
geoquímica orogénica del Ciclo Precuyano. Las diferencias geoquímicas y de edad, sugieren
reevaluar el inicio de la etapa inicial de la Cuenca Neuquina.

Palabras clave: Cuenca Neuquina, Grupo Choiyoi, riolitas tipo A

Abstract
In the early stages of the Neuquina basin, a group of isolated hemigrabens were developed and filled
up with Upper Triassic- Lower Jurassic volcano-sedimentary sequences. These sequences fill most
part of the basin and were nominated Precuyano Cycle and its basement corresponds to Choiyoi
Group (Permian- Lower Triassic). The 25 de Mayo- Medanito S.E. deposit is placed in a hemigraben.
The reservoir rocks correspond to rhyolitics volcanites (age 246 Ma), included in the Upper section of
the Choiyoi Group. The filling rocks of the hemigraben are completely volcanic; these are
characterized by moderated to high Zr, Nb, Y and REE contents. These features indicate a strong
affinity with anorogenic magmas, opposite to the orogenic geochemistry affinity of the Precuyano
Cycle. The geochemistry and age differences, suggest a reevaluation of the beginning of the early
stages of the Neuquina basin.

Keywords: Neuquina Basin, Choiyoi Group, A-type rhyolites

1. Introducción
El yacimiento de hidrocarburos 25 de Mayo - Medanito S.E se ubica en el borde oriental de
la

Cuenca

Neuquina,

Argentina

(Fig.

1).

Esta

cuenca

se

originó

durante

el

desmembramiento del supercontinente Gondwana en su borde suroccidental (Uliana y
Biddle 1988). Se han propuesto al menos dos episodios de ‘rift’ en la formación de esta
cuenca Vergani et al., 1995). En la etapa inicial del rift, se generaron un conjunto de fosas
elongadas del tipo hemigraben, cuyo basamento es el Grupo Choiyoi (Franzese y Spalletti,
2001) y el relleno está formado por depósitos volcano-sedimentarios, asignados al Ciclo
Precuyano por Gulisano et al. (1984), de edad triásica inferior a jurasica inferior. Dentro de
este marco, el yacimiento 25 de Mayo - Medanito S.E. se sitúa en uno de estos depocentros,
con un relleno predominantemente volcánico (Barrionuevo et al., 2005). Recientemente,
Barrionuevo et al. (2013) proponen, en base a edades U/Pb en circones (246 Ma), que las
rocas volcánicas que constituyen el reservorio de hidrocarburos del yacimiento 25 de Mayo Medanito S.E (y el relleno del hemigraben) pertenecen el ciclo magmático del Grupo
Choiyoi, Sección Superior. En este trabajo se presentan nuevos datos geoquímicos de las
rocas volcánicas del yacimiento y se los compara con datos presentados por D`Elia et al.
(2012) de rocas volcánicas de composición riolítica, pertenecientes a diversos depocentros
ubicados en el sector austral de la cuenca y considerados pertenecientes Ciclo Precuyano.
2. Relleno volcánico del hemigraben
El relleno en el ámbito del yacimiento, tiene una extensión de 30 km a lo largo de la falla, por
17 km en su ancho máximo, el mayor espesor es de aproximadamente 1100 m y está
constituido principalmente por ignimbritas con diferentes grados de soldadura, depósitos de
flujos de bloques y ceniza y cuerpos de rocas coherentes correspondientes a lavas y/o
domos (Barrionuevo et al., 2005). Las rocas volcánicas analizadas provienen de coronas
obtenidas en el tope del relleno, a una profundidad entre 1000 y 1500 m por debajo de la
superficie.
3. Litogeoquímica – Comparación con Ciclo Precuyano
Las muestras del yacimiento se clasifican como riolitas en el diagrama de clasificación de
Winchester y Floyd (1977) (Fig. 2a). Son peraluminosas, el contenido de Na2O+K2O varía
entre 5,51 a 10,21%, mientras que el índice de peralcalinidad (KN/A mol) es inferior a 1
(0,47 a 0,96). En cuanto a los elementos traza, se destacan los contenidos moderados a
elevados de Zr (434 – 2250 ppm), Nb (22 – 163 ppm) e Y (52 – 346 ppm,). Estos valores
son coincidentes con riolitas y granitos tipo A. Esta afinidad se observa en los gráficos de
Whalen et al. (1987) en los cuales todas las muestras se grafican en el campo A de los

granitos anorogénicos, mientras que las rocas del Ciclo Precuyano, lo hacen en el campo de
los granitos S e I (Fig. 2b).

En el diagrama spider normalizado a MORB (Pearce y

Parkinson, 1993), las riolitas Medanito muestran anomalías negativas de Ba, Nb, Sr, P, Eu y
Ti, que son típicas de granitos tipo A (Whalen et al.,1987), diferenciándose del Ciclo
Precuyano, que definen un patrón con fuerte afinidad orogénica (Fig. 2c). En el diagrama de
elementos de tierras raras normalizados a condrita (Nakamura 1974), se observa una clara
diferencia marcada por intensa anomalía negativa de Eu en Medanito (0,02-0,06 vs 0,470,80), y mayor concentración de TTRR en Medanito (promedio ppm: 435 vs. 136) (Fig. 2d).
En los diagramas de Pearce et al. (1984) las riolitas Medanito se sitúan en el campo de los
granitos de intraplaca, en tanto que el Ciclo Precuyo en el de arco volcánico (Fig. 2e).
4. Consideraciones finales sobre los aspectos geoquímicos
A partir de los datos geoquímicos y de la comparación realizada con otras rocas del Grupo
Choiyoi y Precuyo en diversas localidades, surge claramente que el relleno volcánico de
Medanito pertenece al ciclo magmático que originó el Grupo Choiyoi, Sección Superior. Los
elevados contenidos de Nb, Y y Zr indican afinidad anorogénica del magmatismo riolítico.
Esto, a su vez, es apoyado por las edades obtenidas por Barrionuevo et al (2013) de 246 Ma
coincidentes con las edades propuestas por otros autores que confirman la vinculación a
este ciclo magmático. Por otra parte, la presencia del Grupo Choiyoi como relleno de un
depocentro perteneciente a la primera etapa del desarrollo de la Cuenca Neuquina, plantea
la necesidad de reevaluar la edad de la apertura de la cuenca. Esto teniendo en cuenta que
todo relleno de los depocentros de la primera etapa de formación de la cuenca es
considerado como Precuyano (Gulisano et al., 1984; Franzese y Spalletti, 2001).
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RESUMO
Este trabalho realiza um estudo integrado entre caracterização geoquímica e geofísica em frente de
lavra numa mina de manganês de origem supergênica localizada em Itapira (SP), por meio de
métodos de eletrorresistividade e polarização induzida. O minério é caracterizado por óxidos de
manganês como criptomelana, litioforita e psilomelana, além de espessartita. A elevada porosidade e
capacidade de armazenamento de águas no horizonte saprolítico provavelmente resultaram numa
superestimativa por meio do método da eletrorresistividade, quanto comparados com as dimensões
de áreas mineralizadas expostas em frente de lavra, possivelmente devido ao predomínio do
fenômeno físico de condução eletrolítica. Os resultados da polarização induzida foram condizentes
com as reais dimensões de zonas mineralizadas, possivelmente devido a magnitude do fenômeno de
polarização eletrônica produzida em zonas de elevadas concentrações de óxidos.

Palavras-chave: caracterização mineralógica, resistividade elétrica, cargabilidade, óxido.
ABSTRACT
This paper present an integrated study between geochemical and geophysical characterization of the
extraction front from the manganese supergenic mine, located in Itapira (SP), by electrical resistivity
and induced polarization geophysical methods. Manganese oxides as criptomelane, litioforite and
psilomelane, beside espessartite, characterize the ore. The high porosity and water stored in the
saprolitic horizon probably results in superstimative by means of electrical resistivity method, when
compared with the mineralized area dimensions exposed at the extraction front, possibly due to the
eletrolitic conduction physical phenomenon. The results of induced polarization have been consistent
with the real dimensions of the mineralized zones, probably due to the magnitude of electronic
polarization phenomenon produced in high concentration zones of oxides.

Keywords: mineralogical characterization, electrical resistivity, chargeability, oxide.
1. INTRODUÇÃO

Estudos de prospecção e pesquisa mineral são fundamentais para o reconhecimento e
incorporação de novas reservas, em atendimento a uma demanda crescente tanto para o
mercado interno, quanto para exportação e equilíbrio da balança comercial. As ferramentas
disponíveis compreendem métodos diretos (sondagem, amostragem de solo e rocha,
análises químicas) e indiretos (sensores remotos, métodos geofísicos) (Moon et al., 2006).
Análises geoquímicas e mineralógicas são procedimentos básicos para determinação
do grau de liberação de minerais de minério em processos de beneficiamento mineral. O
uso de métodos Elétricos possibilita a caracterização de zonas mineralizadas devido ao
contraste com rocha encaixante por meio de parâmetros como resistividade e cargabilidade.
Este trabalho propõe o uso de geofísica no mapeamento de corpos mineralizados,
previamente caracterizados em termos de composição química, mineralógica e grau de
liberação de minério, como ferramenta de auxílio em atividades de lavra.
2. MÉTODOS
O método da Eletrorresistividade possui aplicação em pesquisas de manganês
disseminado devido a característica de elevada condutividade elétrica deste metal,
freqüentemente contrastante em relação às rochas ao redor. O método de Polarização
Induzida é amplamente aplicado neste tipo de pesquisa devido a elevada polarizabilidade de
minerais disseminados no ambiente geológico. Este método foi desenvolvido e aperfeiçoado
essencialmente para prospecção e pesquisa de sulfetos disseminados (Moon et al., 2006).
Análises granulométricas e texturais do minério foram realizadas para definir o grau de
liberação dos minerais de minério, e determinar a melhor fração granulométrica para o
beneficiamento e são descritas por Angeli et al., (2011). Os procedimentos envolveram as
seguintes atividades: A) análises mineralógicas por microscopia óptica e por difração de
raios X nas amostras coletadas na frente de lavra; B) homogeneização das amostras,
seguida de britagem; C) retirada de alíquota da ordem de 5 kg do produto britado; D)
moagem em moinho de rolos a menos 0,84 mm; E) análises granulométricas; F) separações
minerais por líquido denso seguidas de análises químicas dos produtos obtidos, e G)
determinação da composição mineralógica, com identificação e estimativa de proporções, e
avaliação do grau de liberação dos minerais de manganês.
3. RESULTADOS
O minério manganífero da região de Itapira (SP) é caracterizado em termos
mineralógicos e geoquímicos em dois tipos básicos, relacionados a gênese: protominério
silicático, composto por quartzo e espessartita e protominério cálcio-silicático, onde além de
quartzo e espessartita, ocorrem piroxênios, anfibólios, plagioclásio, carbonatos e epidoto. Os

principais minerais de minério nessas concentrações manganíferas são dominados por
óxidos e hidróxidos de manganês, espessartita e quartzo, embora carbonatos, silicatos,
sulfetos, fosfatos de manganês estejam presentes como traços (Quadro 1).

Quadro 1 – Caracterização geoquímica e mineralógica no minério, segundo Angeli et al., (2011).

A caracterização geofísica envolveu quatro linhas de caminhamento elétrico com 5m
entre eletrodos e leituras dos parâmetros resistividade elétrica e cargabilidade em 10 níveis
de profundidade, por meio do arranjo Wenner-Schlumberger. A linha 1 coincide com a frente
atualmente lavrada, na qual foi possível definir área de alta cargabilidade e de baixa
resistividade, com duas zonas mineralizadas (Figura 1).

Figura 1 – Integração de dados geofísicos com áreas mineralizadas para a linha 1.

A aparente discrepância entre as dimensões as áreas de baixa resistividade e alta
cargabilidade pode ser atribuída a fatores que influenciam estas propriedades físicas em
ambiente geológico representado por solo e saprolito. A resistividade elétrica é influenciada
por fatores como conteúdo mineral, tamanho de grãos, presença de argilominerais,
porosidade e umidade, dentre outros (Keller and Frischknecht, 1966). O minério lavrado na
mina do Cocho consiste em alterações supergênicas contidas em solo e saprolito, derivados
do intemperismo de gonditos contidos em xistos e quartzitos. Este material possui alta
porosidade e capacidade de armazenamento de águas proveniente de chuvas,
principalmente no horizonte saprolítico, condições adequadas para o predomínio da
propagação de corrente elétrica por influência de fenômenos eletrolíticos.
A cargabilidade também é influenciada por tais fatores, embora o conteúdo mineral
seja particularmente relevante. A presença de mineralizações em manganês representadas
por óxidos como criptomelana, litioforita e pirolusita, aparentemente resultam num grau de
polarizabilidade muito superior ao gerado por processos de polarização eletrolítica. Este
aspecto é fundamental na prospecção geofísica de sulfetos disseminados, que representam
aplicações clássicas de sucesso do método da polarização induzida. Em presença de
metais disseminados como sulfetos ou óxidos, o fenômeno de polarização eletrônica é o
principal responsável por elevados valores de cargabilidade.
4. CONCLUSÕES
O uso combinado de caracterização geoquímica e mineralógica de óxidos de
manganês de origem supergênica com levantamentos geofísicos de detalhe, pode ser uma
alternativa viável na identificação de horizonte de alto teor e conseqüente seleção de zonas
mineralizadas durante atividades de lavra. Os resultados obtidos pelo uso do método da
eletrorresistividade indicam que a umidade do solo/saprolito mascara as reais dimensões
das zonas mineralizadas, devido à supressão do fenômeno de condução eletrônica pelo
fenômeno de condução eletrolítica. Em contrapartida, os dados obtidos pelo método da
polarização induzida foram condizentes em termos das reais dimensões de zonas
mineralizadas previamente identificadas em frente de lavra, possivelmente devido a
magnitude do fenômeno de polarização eletrônica em presença de óxidos de manganês.
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RESUMO
Este trabalho buscou avaliar a qualidade da água superficial da Lagoa do Bairro Nossa
Senhora Aparecida – Pirapora/MG, a partir de parâmetros físico-químicos. Como
metodologia, utilizou-se da revisão bibliográfica em livros, artigos e periódicos afins, trabalho
de campo objetivando identificar possíveis impactos ambientais antrópicos, além da coleta
de amostras de água superficial (0,2 m) e geração de gráficos, representando os valores
dos parâmetros físico-químicos: Condutividade, Oxigênio dissolvido e pH (Potencial
Hidrogeniônico) que foram aferidos in lócu utilizando Amostrador Multiparâmetros OAKTON
PCD 650. Os resultados obtidos foram comparados com a resolução CONAMA 357. Utilizou
– se a geração de gráficos com auxílio do software Excel versão 2007 apresentando os
resultados da pesquisa em relação aos parâmetros estabelecidos pela resolução
supracitada. Os valores de pH oscilaram entre 7.24 e 6.24, enquanto a condutividade
elétrica apresentaram valores em torno de 1.863 e 395,6. Esses valores podem estar
relacionados à ocorrência de depósitos de resíduos sólidos nas margens da lagoa estudada.
Sugere-se o monitoramento da área estudada, reconhecendo a importância da mesma para
cidade de Pirapora/MG.
Palavras-chave ׃Lagoa, Parâmetros Físico-químicos, Pirapora/MG.
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the water quality of the Lake from Nossa Senhora Aparecida’s
district in the city of Pirapora/MG, from parameters chemical-physical. The methodology
used was bibliographical reviews in books. Articles and Journals related, sampling field
aiming to identify possible environmental impacts, besides the collection of samples of
surficial water (02, m) and thegeneration of graphics, representing the values of the
chemical-physical’s parameters: Electrical Conductivity , Dissolved Oxygenand the pH (
potential of Hydrogen) which it was checked in locus by using Multi parameters Samples
OAKTON PCD 650. The obtained results were compared with the resolution CONAMA 357.
It used the Software Excel version 2007 for generating the graphics to presenting the
survey’s result regarding to the parameters established by the foregoing resolution. The
values of the pH clearly oscillated between 7.24 and 6.24, while the Electrical Conductivity
had presented values around 1.863 and 395,6. These values might be related to the
incidence of deposits of solids residues in the edge of the studied lake. Its suggests the
monitoring of the area, recognizing the importance of itself in the city of Pirapora/MG
Keywords: Lake, Chemical-physical parameters, Pirapora/MG
1. INTRODUÇÃO
A temática recursos hídricos sempre esteve no topo das discussões ambientais
desde os anos 60 e 70 do século XX, quando a preocupação com o meio ambiente ganhou

status mundial. No Brasil, o tema foi alvo de diversas discussões, culminando na Lei Federal
9433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, dotando a água de valor
econômico, como sendo de domínio público, considerada recurso finito, sendo as bacias
hidrográficas as unidades de planejamento e gestão para ações de promoção e proteção.
Porém, mesmo após mais de uma década do marco legal citado, este recurso vital vem
sendo seriamente comprometido pelo homem tanto em quantidade, com o consumo
exacerbado (especialmente na irrigação), quanto em qualidade, com destaque para a
poluição hídrica, seja através da contaminação, seja através da eutrofização. (BRAGA et al,
2002).
Este trabalho objetiva avaliar a qualidade da água superficial da Lagoa do Bairro
Nossa Senhora Aparecida – Pirapora/MG a partir de parâmetros físico-químicos (pH,
Condutividade e Oxigênio Dissolvido), submetendo os resultados aos parâmetros definidos
pela Resolução CONAMA 357/05, associando os dados obtidos aos impactos ambientais
negativos antrópicos visualizados in lócu, impactos estes identificados em ações como o
lançamento de efluentes domésticos e disposição inadequada de resíduos sólidos,
praticadas pela população do entorno.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Pirapora/MG está inserido na mesorregião Norte de Minas. Situado
entre as coordenadas 17°21’55” de latitude Sul e 44°56’59” de longitude Oeste. O município
possui uma população de 52.690 habitantes (IBGE, 2012).

Figura 01: Localização do Município de Pirapora em MG
Os recursos naturais, os aspectos geomorfológicos e hidrográficos foram
determinantes para a origem e desenvolvimento da cidade. Conforme Trindade et all (2006),

geologicamente o município se encontra nos domínios do Grupo Bambuí (Neoproterozóico650Ma). A área de estudo apresenta riscos socioambientais, tais como: proliferação de
vetores, contaminação da população circunvizinha, dentre outros, devido à ocorrência do
lançamento “in natura” de efluentes domésticos na lagoa e de resíduos sólidos dentro e às
margens da mesma. Tais riscos são influenciados por fatores como: ocupação irregular,
baixo nível educacional e cultural e carência de políticas públicas consistentes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada na pesquisa, constituiu-se em três etapas: o planejamento
do trabalho através da revisão bibliográfica e levantamento de base cartográfica. O trabalho
de campo na Lagoa do Bairro Nossa Senhora Aparecida, onde foram selecionados quatro
pontos no entorno da lagoa para a obtenção dos Parâmetros Físico-Químicos da água
superficial. Utilizou-se aparelho multiparâmetros OAKTON PDC 650. Os dados obtidos em
campo foram comparados com a resolução do CONAMA 357/05. Utilizou – se a geração de
gráficos com auxilio do software Excel versão 2007 apresentando os resultados da
pesquisa.
4. RESULTADOS OBTIDOS
Os parâmetros físico-químicos são utilizados para avaliar: a alcalinidade ou acidez
(pH); quantidade de O2 dissolvido por litro de água (O. D.) e capacidade de conduzir corrente
elétrica C. E. em µS/cm (CPRM, 2007). Os gráficos apresentados a seguir apresentam
respectivamente os valores encontrados para pH., Temperatura e O.D. encontrados na
área de estudo os resultados indicam.

Figura 2: Gráficos gerados a partir da medida dos parâmetros em campo.

Dentro do universo amostral foram obtidos os seguintes resultados: para o pH,
obteve-se a média de 6,64, dentro dos padrões da Resolução CONAMA 357/05. Esses
valores ficaram entre 6,25 e 7,24. Quanto à Temperatura, foi um dos fatores que se manteve
sem muita elevação que determina alterações de coliformes, segundo o CONAMA 357/05.
A Temperatura da água conforme a Resolução acima citada deve ser abaixo de
40° C, pois se ultrapassar o valor permitido, deixará a normalidade e se constatará presença
poluidora. A Condutividade elétrica variou bastante entres os pontos, notando-se a grande
diferença, ocorrendo 395,6 e 1863 que por sua vez, estão acima da resolução vigente. O
Oxigênio Dissolvido apresentou valores acima de 5mg/L, que é o valor mínimo permitido
pela resolução supracitada, mostrando situação adequada, vistas à quantidade de O2 por
litro de água.
Os parâmetros físico-químicos podem variar de acordo com o período do ano e a
quantidade de água analisada, assim como a presença de matéria orgânica nos corpos
hídricos. Os valores encontrados podem estar relacionados à ocorrência de focos de
deposição de resíduos sólidos nas margens da Lagoa estudada, a presença de rebanhos
bovinos, o lançamento de efluentes domésticos sem nenhum tipo de tratamento, entre
outras condicionantes. Os valores para pH., encontram-se dentro dos padrões da Resolução
enquanto, aqueles encontrados para Condutividade elétrica estão muito acima do
determinado. Para O.D. a situação é positiva, apresentando boa circulação de O2 no meio
estudado.
Em virtude da importância da qualidade da água para a saúde humana e da
relação da comunidade com a Lagoa, sugere-se que sejam realizados monitoramentos
sistemáticos com intuito de conhecer o comportamento dos parâmetros físico-químicos nas
estações seca e chuvosa.
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Resumo
Os principais aspectos do comportamento dinâmico da carga dissolvida fluvial referentes ao estudo
do relacionamento concentração-vazão em comparação com as curvas de diluição teórica e os
2
transportes totais e específicos foram avaliados em uma microbacia de drenagem (1,6 km ),
reflorestada com eucaliptos em Angatuba, SP, durante dois eventos chuvosos de 28 e 25 mm
ocorridos antes e após o corte da madeira. Foi possível verificar que a comparação entre as curvas
de distribuição das principais espécies químicas dissolvidas com os modelos de diluição teórica,
evidenciou predomínio de aportes difusos, associados à intemperismo de rochas e aportes
+
atmosféricos, mas com significativa contribuição dos tratos culturais na microbacia, casos de K e Cl ,
especialmente na amostragem realizada após o corte da madeira. Dentre as cargas dissolvidas
transportadas fluvialmente o SiO2 e HCO3- foram as espécies mais expressivas nos dois períodos
-2 -1
-2 -1
com transportes específicos de 640 e 469 g km h , antes do corte e de 334 e 271 g km h , depois
do corte, respectivamente.
Palavras-chave: hidrogeoquímica, cátions e ânions dissolvidos, microbacias de drenagem.

Abstract
The mains dynamic behavior aspects of fluvial dissolved load, referring to the concentration and
discharge relationship in comparing with theorical dilution method curves were determinate in a
eucalyptus reforest small catchment, during two rainfall events (28 e 25 mm), before and after
clearcutting. The comparing between chemical species distributions curves with theorical dilution
curves showed a diffuse inputs, associated to the rocks weathering and atmospherics inputs, but with
+
a significant contribution of agricultural activities in the catchment, cases of K e Cl species in
sampling after clearcutting. The SiO2 and HCO3 were the most significant species in fluvial dissolved
load in both periods, with specific transports of 640 and 469 g km-2 h-1, and of 334 and 271
g km-2 h-1, respectively before and after clearcutting in 10.2% of total catchment area.
Key words: hydrogeochemistry, dissolved cations and anions, small catchment.

1. Introdução
As florestas homogêneas para exploração de madeira na indústria de papel e
celulose vêm aumentando substancialmente no país nas últimas décadas e aliado a esse
crescimento surge também a preocupação com possíveis impactos, principalmente em
termos de depreciação da qualidade da água de sistemas fluviais, possivelmente
associados às práticas silviculturais. Dentre as principais atividades está o corte raso da
floresta implantada que, se não bem planejada e manejada, pode provocar uma série de
alterações nesses ambientes, tais como: alterações nos ciclos de nutrientes, perdas de
nutrientes por processos erosivos, interferindo diretamente no comportamento da carga
dissolvida e prejudicando a qualidade das águas superficiais em microbacias de drenagem
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(Câmara et al., 2000). Estudos evidenciando a aplicação de modelos hidrogeoquímicos em
microbacias de drenagem, no intuito de melhor entender o comportamento dinâmico da
carga dissolvida, principalmente sob influência de precipitações são escassos no Brasil.
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento
dinâmico da carga dissolvida em uma microbacia reflorestada com eucaliptos, pela
aplicação de modelos como: relacionamento concentração-vazão em comparação com
curvas de diluição teórica e transportes fluviais totais e específicos sob influência de dois
eventos chuvosos de 28 e 25 mm, ocorridos respectivamente antes e depois do corte da
madeira.
2. Área de Estudo
A microbacia Entre Rios está localizada no município de Angatuba (SP), a uma
altitude média de 624 m, entre os paralelos 23o16’30’’ e 23o17’30’’ S e os meridianos
48o25’30’’ e 48o26’30’’W, possuindo uma área 1,6 km2 (Figura 1). A área de estudo está
reflorestada por Eucalyptus grandis com idades variando de um a nove anos e o corte da
madeira ocorreu em 10,2% da área total em julho de 2007. O clima da região é do tipo Cfa,
chuvoso com inverno frio, correspondendo ao mesotérmico úmido, de acordo com a
classificação de Köppen. O domínio geologico local está principalmente associado ao Grupo
São Bento, formação Pirambóia (IPT, 1981). Os principais grupos de solos encontrados na
área da microbacia de drenagem são: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, fase arenosa
(LVAd); Latossolo Vermelho, distrófico, fase argilosa (LVd); Cambissolo Háplico Tb distrófico
(CXbd) horizonte B incipiente e Neossolo Quartzarênico ótico (RQo) constituídos
essencialmente por material quartzoso não apresentando horizonte B.
3. Amostragens, Análises e Quantificação da Carga Dissolvida Fluvial
Para a avaliação dos principais aspectos do comportamento da carga dissolvida no
córrego Entre Rios, coletas de águas superficiais e medição das vazões (vertedouro
triangular 90º) foram realizadas na foz da referida microbacia em duas situações distintas, a
primeira entre os dias 17 e 18/03/2007, antes do corte da madeira, correspondendo a um
evento chuvoso de 28 mm durante aproximadamente 16 h e a segunda posterior ao corte da
madeira em 05/12/2007, sob um evento chuvoso de 25 mm durante 13 h, com um total de 9
amostragens em todas as fases da hidrógrafa para cada coleta. Os volumes amostrados
foram de 1 L, os quais foram filtrados manualmente à vácuo em membranas de acetato de
celulose (0,45 µm e 47 mm de diâmetro) e destinados para determinação de cátions (Na+,
NH4+, K+, Mg2+,Ca2+) e ânions (Cl-, NO3-, SO42-, PO43-), em triplicata, por cromatógrafo iônico
ICS-90 DIONEX. A alcalinidade total, (HCO3-), foi determinada por microtitulação de Gran,
enquanto a sílica dissolvida (SiO2) por ICP-OES. As concentrações médias das principais
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espécies químicas dissolvidas foram normalizadas em termos das vazões obtidas nos
períodos de amostragem. As curvas de diluição teórica das espécies químicas estudadas
foram calculadas de acordo com procedimento descrito por Kattan & Probst, (1986) e os
transportes totais dessas espécies (g h-1) nas águas da referida microbacia foram calculadas
por meio da metodologia estocástica, de acordo com sugerido por Messaitfa (1997). Os
transportes específicos em ambos os períodos (g km-2 h-1) foram obtidos dividindo-se os
respectivos valores dos transportes totais pela área da microbacia de drenagem.
4. Resultados e Discussão
A partir dos resultados obtidos foi possível estabelecer os relacionamentos
concentração-vazão e as respectivas curvas de diluição teórica para os principais cátions,
ânions, sílica dissolvida e sólidos dissolvidos totais (SDT) (Figura 1 A a D), bem como
calcular os transportes totais e específicos das mesmas pelo método estocástico.
Depois do corte
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Figura 1 (A a D). Relacionamentos concentração-vazão e as respectivas curvas de diluição teórica
+
para K e Cl , obtidos nos dois períodos estudados, para a microbacia do córrego Entre Rios.

De maneira geral, foi possível observar que a aplicação deste modelo evidenciou de
forma bastante detalhada o comportamento de diluição das concentrações em relação ao
aumento das vazões, sendo este comportamento evidenciado para maioria das espécies
estudadas, conforme representado por K+ e Cl - na Figura 1 (A e C). As comparações das
distribuições das concentrações, representadas pelos ajustes de potência, com as curvas de
diluição teórica permitiram também identificar as possíveis origens dessas espécies
químicas nas águas fluviais do córrego Entre Rios e evidenciaram que suas distribuições
nas amostragens antes do corte não seguiram as respectivas curvas de diluição teórica,
apresentando um distanciamento entre elas, podendo as mesmas estar associadas à
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processos de intemperismo de rochas e aportes atmosféricos.
Já as espécies K+ e Cl-, na amostragem realizada após o corte da madeira,
apresentaram seus comportamentos inversos às curvas de diluição (Figura 1, B e D), com
aumento das suas concentrações em função do aumento das vazões, evidenciando também
aportes difusos, mas com possível origem antrópica que, de acordo com Oliveira et al.
(2009), podem estar associados à adubações realizadas algumas semanas antes da
segunda coleta nas águas fluviais da referida microbacia de drenagem.
Os transportes médios totais e específicos de SDT foram de 2387 g h-1 e 1492
g km-2 h-1 e de 1569 g h-1 e 980 g km-2 h-1, respectivamente antes e depois do corte, sendo o
SiO2 e HCO3- as espécies mais representativas. Em termos de transportes específicos, foi
possível observar na amostragem depois do corte aumento da ordem de 1,5 vezes em
relação à quantidade de K+ e Cl - na primeira amostragem, com valores de 117 e 51
g km-2 h-1 (antes do corte) e de 178 e 83 g km-2 h-1 (depois do corte), respectivamente,
confirmando suas contribuições já contatadas pela análise da Figura 1 (B e D), relacionadas
possivelmente à aplicação de insumos agrícolas na área de colheita.
5. Conclusões
A aplicação de modelos hidrogeoquímicos permitiu de modo satisfatório avaliar o
comportamento dinâmico da carga dissolvida nas águas fluviais da microbacia do córrego
Entre Rios, sob influência de dois eventos chuvosos, evidenciando aportes de K+ e Clrelacionados possivelmente aos tratos culturais da cultura de eucaliptos, observados tanto
na comparação entre as curvas de distribuição das espécies químicas com as curvas de
diluição teórica, quanto na estimativa dos transportes totais e específicos.
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Resumo: Neste trabalho foi avaliada a distribuição de mercúrio e sua relação com os seus principais
suportes geoquímicos, em quatro testemunhos coletados em uma feição lamosa na plataforma
-1

-1

continental de Cabo Frio. As concentrações de Hg variaram de 2, 8 ng.g to 74 ng.g apresentando
significativas variações ao longo de cada perfil. O maior valor de estoque de Hg foi observado no
testemunho localizado na porção central da região coletada, refletindo as concentrações de Fe, Mn,
%de silte-argila e COT. Isto demonstra que a quantidade deste elemento transportado para o
assoalho oceânico está diretamente associada à atuação das forçantes oceanográficas da região
Palavras-chave: Mercúrio; Ressurgência; Estoque.
Abstract: This study, was evaluated the distribution of mercury and relationship with its main
geochemical ligants in four cores collected in a mudbank on the continental shelf of Cabo Frio.
-1

Mercury concentrations ranged from 2, 8 ng.g

to 74-ng.g

1

showing large variations along each

profile. The highest Hg inventory was observed in the midshelf, reflecting the concentrations of Fe,
Mn,% silt-clay and TOC. This shows that the amount of this element transported to the seafloor is
directly linked to the performance of the region's oceanographic forcings.

1 INTRODUÇÃO
O enriquecimento ou o empobrecimento dos elementos-traço nos oceanos
permite avaliar os processos que ocorrem nas interfaces naturais (ex: atmosfera –
oceano e continente - oceano), além de fenômenos que alteram as propriedades físicas,
químicas e biológicas deste sistema (ex: ressurgências) (TRIBOVILLARD et al., 2006).
O mercúrio (Hg) é um elemento-traço não essencial de ocorrência natural que
pode ser encontrado no ar, na água e no solo em baixas concentrações. Este elemento é
altamente sensível a mudanças na condição redox e de produtividade que ocorrem nos
sistemas aquáticos (ULLRICH; TANTON; ABDRASHITOVA, 2001).
O objetivo deste trabalho é discutir a influência da hidrodinâmica local na geoquímica
e na deposição do Hg nos sedimentos na plataforma continental de Cabo Frio.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de estudo e Amostragem
A plataforma continental de Cabo frio localiza-se no estado do Rio de Janeiro, na
região sudeste do Brasil; é caracterizada pela ocorrência sazonal do fenômeno da
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ressurgência principalmente durante os meses de primavera e verão (CASTELAO; BARTH,
2006). Quatro testemunhos curtos (BCCF10-01, BCCF10-04, BCCF10-09 e BCCF10-15) de
15 a 18 cm de profundidade de coluna sedimentar, foram coletados na plataforma de Cabo
Frio com auxilio de um amostrador do tipo box core.
2.2 Geocronologia, granulometria e carbono orgânico total
Os dados referente às datações dos testemunhos foram obtidos a partir do trabalho
de Sanders et al. (in review), através da medição da atividade do
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Pb por meio da técnica

de espectroscopia de raios gama utilizando um detector semi-planar de germânio. Para a
determinação do teor de carbono orgânico total (COT) as amostras foram descarbonatadas
por meio da reação com HCl (1M) e enviada para o Laboratório de isótopos estáveis da
Universidade de Davis, Califórnia (EUA).
2.2 Determinação do Hg, Ferro (Fe) e Manganês (Mn)
A determinação das concentrações de Hg foi feita em Espectrofotômetro de
Absorção Atômica com geração de Vapor Frio após redução do Hg2+ para Hg0 com solução
de cloreto estanhoso (SnCl2) (MALM et al, 1989). As concentrações de Fe e Mn foram
obtidas de Moreira (2013). Para o cálculo da taxa de acumulação e estoque de Hg foi
seguida a metodologia proposta por Covelli et al (2006).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Geoquímica do Hg
As concentrações de Hg variaram de 2,8 ng.g-1 to 74 ng.g-1 e apresentaram uma
clara tendência de acúmulo nos testemunhos localizados na porção central do banco de
lama, (Tabela 1). Este padrão refletiu as concentrações de Fe e Mn assim como os
percentuais de silte-argila e COT (Tabela 1). Contudo, o Hg não foi significativamente
correlacionado com os seus principais suportes geoquímicos (COT, silte-argila, Fe e Mn) à
exceção do testemunho BCCF10-09, onde foi observada uma significativa correlação com o
Mn (rs = 0,76, p<0,05) (Tabela 2). Esta mesma associação geoquímica foi observada por
Gagnon et al. (1997) em ambientes marinhos costeiros e por Asmund e Nielsen (2000) em
testemunhos marinhos curtos no Ártico.
Diaz et al., (2012) encontrou valores de monosulfetos de enxofre (AVS) abaixo do
limite de detecção, além de níveis muito baixos de enxofre pirítico (CRS) (0,05 – 0,3 wt%) o
que segundo a autora

é indicativo da baixa taxa de sulfato redução e de condições

oxidantes do meio. Isto de alguma forma concorre para a não preservação dos ligantes do
mercúrio e, por consequência as correlações não significativas deles com o mercúrio.
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Tabela 1. Características sedimentológicas, concentração de Fe, Mn e Hg nos quatro
testemunhos coletados.
Estações
BCCF10-01
BCCF10-04
BCCF10-09
BCCF10-15

Dens.
-3
(g.cm )
1,65
(±0,02)
1,63
(±0,08)
1,54
(±0,09)
1,29
(±0,15)

Silte-argila
(%)
58,70
(±10,30)
89,50
(±8,30)
92,30
(± 6,0)
61,10
(±12,20)

COT
(%)
1,41
(±0,32)
2,11
(±0,17)
2,03
(±0,25)
1,74
(±0,29)

Fe
-1
(mg.g )
3,77
(±0,21)
5,21
(±0,31)
7,53
(±0,31)
4,21
(±0,15)

Mn
-1
(mg.g )
0,13
(±0,0041)
0,18
(±0,009)
0,20
(±0,014)
0,16
(±0,01)

Hg
-1
(ng.g )
9,34
(±4,23)
11,7
(±5,58)
30,4
(±11,1)
8,08
(±4,43)

3.2 Estoque do Hg
A concentração média de background encontrada para o Hg na plataforma
Continental de Cabo Frio foi de 8 ng.g-1. Este valor é menor do que os valores médios
estabelecidos por Marins et al. (2004) para a região sudeste brasileira (15 a 30 ng.g-1).
O Hg apresentou um elevado acúmulo durante os últimos 100 anos na plataforma
continental de Cabo Frio, com destaque para o testemunho BCCF10-09, que apresentou um
valor de inventário aproximadamente 6 vezes maior em relação ao testemunho BCCF10-01
(Tabela 2). O Hg em excesso correspondeu aproximadamente 70% do valor do inventário
total para os últimos 100 anos no testemunho BCCF10-09, enquanto que nos testemunhos
BCCF10-01 e BCCF10-04 os valores ficaram próximos de 30% (Tabela 2). Segundo Castro
(1996) e Mahiques et al. (2005) o complexo regime oceanográfico encontrado em Cabo Frio
pode favorecer a formação de zonas de potencial acúmulo de material. Logo, este fato
explicaria as diferenças encontradas entre os valores de estoque de Hg nesta região.
Os valores de Hg em excesso encontrados para a região de Cabo Frio foram
menores em relação aos mencionados por Machado et al. (2008) (1 – 777 mg.m-2) e Covelli
et al. (2012) (26 – 91 mg.m-2) para os últimos 60 anos na Baía de Guanabara (Tabela 2).
Isto sugere a não influência de fontes pontuais de Hg para a plataforma continental de Cabo
Frio. Entretanto, os valores encontrados foram significativamente maiores em relação a
outras regiões do globo não contaminadas por Hg (BINDLER et al., 2001; HARE et al.,
2010).
O afloramento de águas profundas e frias é considerado uma importante fonte de Hg
para a superfície dos oceanos (SOERENSEN et al., 2010). Este fato pode explicar os
maiores valores de estoque em relação a outras regiões do globo e sugere que a
ressurgência é uma importante fonte de Hg para a região de Cabo Frio.
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Testemunhos

Hg estoque
(mg.m-2)
(100 anos)

Hg excesso
(mg.m-2)
(100 anos)

Hg estoque
(mg.m-2)
(50 anos)

Hg excesso
(mg.m-2)
(50 anos)

BCCF10-01

33

9

6

1

BCCF10-04

60

17

9

3

BCCF10-09

130

90

58

44

4 CONCLUSÃO
A distribuição das concentrações do Hg ao longo dos testemunhos mostrou uma
intima relação com os padrões sedimentares da plataforma de Cabo Frio
Devido as condições redox encontradas no ambiente, os processos geoquímicos que
ocorrem entre o Hg e os seus principais ligantes não se preservam nos sedimentos de fundo
desta região.
Os resultados obtidos com o Hg em excesso demostraram a não influência de fontes
pontuais de contaminação. Além disso, ficou constatado que as concentrações deste
elemento, assim como as características sedimentológicas são governadas pela
oceanografia da região.
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Resumo
Os dados apresentados neste trabalho fazem parte do projeto Levantamento Geoquímico de Baixa
Densidade que está sendo desenvolvido no estado do Espírito Santo, pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM. Objetiva avaliar as composições químicas do substrato rochoso, solos
e águas de superfície e subterrâneas, visando disponibilizar a multiusuários dados e informações
para a pesquisa de novos depósitos minerais, fertilidade natural para a agricultura, fontes de
contaminações naturais e antropogênicas de elementos químicos considerados nocivos à saúde
humana, animal e vegetal. Foram coletadas 345 amostras de águas superficiais e 78 amostras de
águas que são captadas pelas Estações de Tratamento de Águas - ETAs. Os resultados analíticos
obtidos mostraram que a maioria das amostras atende a Resolução CONAMA 357/2005, entretanto,
algumas amostras apresentaram elevadas concentrações de fluoretos, acima do valor orientativo
definido pela referida legislação.
Palavras chaves: água superficial, fluoretos, geoquímica multiuso, Espírito Santo.

Asbtract
The data presented in this paper are part of the project Geochemical Survey of Low Density being
developed in the state of Espírito Santo, through the Geological Survey of Brazil - CPRM. Aims to
evaluate the chemical composition of the bedrock, soils and surface waters and groundwater, in order
to provide multiuser data and information for the research of new mineral deposits, natural fertility for
agriculture, sources of contamination of natural and anthropogenic chemicals considered harmful to
human health, animal and plant. We collected 345 surface water samples and 78 water samples that
are captured by stations Water Treatment - ETAs. The analytical results showed that the majority of
samples meets CONAMA Resolution 357/2005, however, some samples showed high concentrations
of fluoride above the guidance value set by that law.

1. Introdução
O Espírito Santo possui 12 bacias hidrográficas e do ponto de vista hidrológico, o rio
Doce é o principal curso d’água do estado, que nasce em Minas Gerais e tem 944 km de
extensão. A área do estado está dividida em 78 municípios, sendo que as sedes municipais
são 100% abastecidas por águas superficiais, isto é, as águas tratadas e distribuídas para a
população pelas ETAs são captadas em rios, riachos e córregos.

O relevo predominantemente montanhoso do Espírito Santo produziu uma grande
diversidade de ambientes em seu território. No Espírito Santo a lavoura de café arábica e
robusta se consolidou como a principal cultura, ao lado da pecuária bovina leiteira. Mas,
outras culturas assumiram também uma maior importância, tais como heveacultura, o
mamão, o coco, a cana-de-açúcar, a banana, o abacaxi e o tomate. No delta do rio Doce
localiza-se a produção cacaueira do estado. Todas essas culturas destinam-se não só ao
abastecimento local, mas também a mercados urbanos de outros estados, principalmente
ao Rio de Janeiro e a exportação. Também tem importância no estado, as matas plantadas,
especialmente de eucalipto, para extração de madeira para papel e celulose.
O Estado do Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito
do país, estes últimos com uma variedade de cores bem diversificada. Atualmente, a
mineração das rochas encontra-se em dois pólos principais: o mais antigo, na parte sul do
estado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, com diversas jazidas de mármore e
granito e a maior parte do parque industrial de beneficiamento. O outro, localiza-se no
município de Nova Venécia, no norte do estado, destaca-se pela produção de granitos em
diversas tonalidades.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi possível observar vários
problemas ambientais no estado do Espírito Santo. A intensa ocupação humana ao longo
das margens dos rios, causando poluição: (1) pelo lançamento de esgotos domésticos e
industriais, principalmente de matadouros e frigoríficos, dejetos de pocilgas, currais e
abatedouros de aves e (2) pelo assoreamento causado pelo desmatamento da mata ciliar e
escoamento de grande quantidade de pesticidas, agrotóxicos e herbicidas devido ao manejo
incorreto nas lavouras. Vê-se ainda a extração clandestina de areia nos leitos dos rios e
desequilíbrios causados pela construção de barragens.

2. Metodologia
2.1.Coleta das amostras
A amostragem geoquímica compreendeu coleta de águas superficiais, sendo 01
estação para cada bacia hidrográfica com área entre de 100 a 200km2 e de águas que são
captadas pelas Estações de Tratamento de Águas – ETAs, coletadas nos pontos de captação,
diretamente nos rios, ribeirões e riachos ou nos tanques das ETAs, antes do tratamento simplificado para
abastecimento humano. Os pontos de coleta foram todos georreferenciados.

As amostras de água foram filtradas em unidades filtrantes com 0,45µm e
acondicionadas em dois tubos de polietileno com capacidade de 50mL, para análise de cátions
e ânions. Para preservação dos cátions solúveis nas amostras é adicionado HNO3 1:1, com o

objetivo de manter o pH menor que 2, enquanto as amostras para análise dos ânions são
preservadas sob refrigeração até o momento da análise.

2.2.Análises químicas
As análises químicas dos cátions e ânions das amostras de água foram realizadas no
Laboratório de Análises Minerais – LAMIN, da CPRM-RJ e no Laboratório Conti&Silva - TEMA,
em Americana, São Paulo, respectivamente. As metodologias analíticas foram: (1) por ICPOAS para 28 cátions (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Co, Cd, Cu, Cr, Li, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni,
Pb, Se, Si, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) e (2) por cromatografia de íons para 7 ânions (fluoreto, cloreto,
brometo, nitrito, nitrato, sulfato e fosfato).

3. Discussão dos resultados
Levinson (1974) reporta que a média crustal de flúor é 625ppm e em águas fluviais é
de 100ppb. O flúor está presente no meio ambiente sob a forma de fluoretos, que podem ser
encontrados, em pequenas quantidades na água, ar, plantas e animais. Nas rochas, ocorre
em minerais como a fluorita, criolita e fluorapatita. O flúor também pode ser encontrado em
águas naturais proveniente de efluentes industriais (indústrias de vidro, de polímeros e de
fios condutores de eletricidade). Sintetizam-se ainda, por exemplo, medicamentos à base de
organofluorados, como antibióticos.
A concentração média de fluoretos, no estado do Espírito Santo, tanto em águas
fluviais, quanto nas águas brutas utilizadas para abastecimento humano foi de 0,14mg/L.
Entretanto, na amostra coletada no rio Guandu, encontrou-se o teor de 8,43mg/L, isto é, 602
vezes o Valor Máximo Permitido – VMP definido pela Resolução CONAMA 357/2005 –
1,4mg/L (Brasil, 2005). É neste rio que está localizado o ponto de captação da ETA que
abastece o município de Laranja da Terra (Figura 1).
Os resultados analíticos para fluoretos nas amostras de água que são utilizadas
pelas ETAs para tratamento e distribuição para abastecimento humano mostraram que em
três municípios: Colatina (1,53mg/L), Santa Tereza (1,54mg/L) e Guaçuí (1,58mg/L), os
teores estão superiores ao VMP definido pela Resolução CONAMA 357/2005, mas estão
muito próximo ao limite do VMP estabelecido pela Portaria MS 2914/2011 – 1,5mg/L (Brasil,
2011) (Figura2).
Sabe-se que tem sido prática, com orientação da Organização Mundial da Saúde –
OMS, a adição de fluoretos à água potável para reduzir a incidência de cáries dentárias.
Este procedimento, no entanto, tem sido discutido, principalmente em regiões em que a
concentração de fluoretos já é naturalmente elevada.

O flúor em doses moderadas contribui para a redução das cáries dentárias e solidez
dos ossos. Porém, o excesso de flúor no organismo pode causar a fluorose, cujos primeiros
sintomas são o aparecimento de manchas escuras nos dentes, seguindo-se à deformação
do esqueleto e alterações da função renal.
As concentrações elevadas de fluoretos encontradas em águas fluviais do Espírito
Santo podem refletir a composição das rochas que ocorrem nas áreas das bacias do rio
Doce , do rio Itabapoana e do rio Reis Magos e/ou atividades antrópicas instaladas nas
áreas dessas bacias. É importante investigar, principalmente, a origem dos fluoretos nas
águas do rio Guandu porque o teor encontrado é muito elevado, podendo estar causando
sério problema de fluorose na população que se abastece desse manancial.
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Figura 1 – Fluoretos em águas fluviais

Figura 2 – Fluoretos em águas brutas para
abastecimento humano
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Resumo
Os dados apresentados neste trabalho fazem parte do projeto Levantamento Geoquímico de Baixa
Densidade que está sendo desenvolvido no estado do Espírito Santo, pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM. Objetiva avaliar a composição química do substrato rochoso, solos e
água de superfície e subterrânea, visando disponibilizar a multiusuários dados e informações para a
pesquisa de novos depósitos minerais, fertilidade natural para a agricultura, fontes de contaminações
naturais e antropogênicas de elementos químicos considerados nocivos à saúde humana, animal e
vegetal. Foram coletadas 345 amostras de águas superficiais. Os resultados analíticos obtidos
mostraram que a maioria das amostras atende a Resolução CONAMA 357/2005, entretanto, algumas
amostras apresentaram elevadas concentrações de cloreto, nitrato, nitrito e sulfato, acima dos valores
orientativos definidos pela referida legislação.
Palavras chaves: água superficial, ânions, geoquímica multiuso, Espírito Santo.

Asbtract
The data presented in this paper are part of the project Geochemical Survey of Low Density being
developed in the state of Espírito Santo, through the Geological Survey of Brazil - CPRM. Aims to
evaluate the chemical composition of the bedrock, soils and surface waters and groundwater, in order
to provide multiuse data and information for the research of new mineral deposits, natural fertility for
agriculture, sources of contamination of natural and anthropogenic chemicals considered harmful to
human health, animal and plant. We collected 345 surface water samples. The analytical results
showed that the majority of samples meet CONAMA Resolution 357/2005, however, some samples
showed high concentrations of chloride, nitrate, nitrite, and sulfate above the guidance value set by
that law.

1. Introdução
O Espírito Santo possui 12 bacias hidrográficas e do ponto de vista hidrológico, o rio
Doce é o principal curso d’água do estado, que nasce em Minas Gerais e tem 944 km de
extensão.
Neste estado, a lavoura de café arábica e robusta se consolidou como a principal
cultura, ao lado da pecuária bovina leiteira. Mas, outras culturas assumiram também uma
maior importância, tais como heveacultura, o mamão, o coco, a cana-de-açúcar, a banana, o

abacaxi e o tomate. No delta do rio Doce localiza-se a produção cacaueira do estado. Todas
essas culturas destinam-se não só ao abastecimento local, mas também a mercados
urbanos de outros estados, principalmente ao Rio de Janeiro e a exportação. Também tem
importância no estado, as matas plantadas, especialmente de eucalipto, para extração de
madeira para papel e celulose.
O Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito do país,
estes últimos com uma variedade de cores bem diversificada. Atualmente, a mineração das
rochas encontra-se em dois pólos principais: o mais antigo, na parte sul do estado, no
município de Cachoeiro de Itapemirim, com diversas jazidas de mármore e granito e a maior
parte do parque industrial de beneficiamento. O outro se localiza no município de Nova
Venécia, no norte do estado, destaca-se pela produção de granitos em diversas tonalidades.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi possível observar vários
problemas ambientais no estado. A intensa ocupação humana ao longo das margens dos
rios, causando poluição: (1) pelo lançamento de esgotos domésticos e industriais,
principalmente de matadouros e frigoríficos, dejetos de pocilgas, currais e abatedouros de
aves e (2) pelo assoreamento causado pelo desmatamento da mata ciliar e escoamento de
grande quantidade de pesticidas, agrotóxicos e herbicidas devido ao manejo incorreto nas
lavouras. Vê-se ainda a extração clandestina de areia nos leitos dos rios e desequilíbrios
causados pela construção de barragens.
2. Metodologia
2.1.Coleta das amostras
Foram coletadas 345 amostras de água superficial em todo estado do Espírito Santo
(Figura 1), sendo 01 estação para cada bacia hidrográfica com área entre de 100 a 200km2.
Os pontos de coleta foram todos georreferenciados. As amostras de água foram filtradas
em unidades filtrantes com 0,45µm e acondicionadas em tubo de polietileno com
capacidade de 50mL, para análise de ânions. As amostras foram preservadas sob
refrigeração até o momento da análise.
2.2.Análises químicas
As análises químicas dos ânions das amostras de água foram realizadas no Laboratório
Conti&Silva - TEMA, em Americana, São Paulo. A análise dos íons cloreto, nitrito, nitrato e
sulfato foi por Cromatografia Iônica.
3. Discussão dos resultados
O nitrogênio foi analisado nas formas de nitrito e nitrato. A concentração média, no
estado do Espírito Santo, para nitrito foi de 0,09 mg/L e para nitrato, 4,52mg/L. Na maioria

das amostras, os teores mensurados de nitrito e nitrato foram abaixo dos Valores Máximos
Permitidos –VPMs definidos pelo CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), cujo VMP para nitrito é
1 mg/L N e para nitrato é 10mg/L N e pela World Health Organization – WHO (WHO, 2011),
os VMPs são 3mg/L NO2 e 50mg/L NO3.
No entanto, no ribeirão São João, o teor de nitrito mensurado foi 16,6mg/L,
correspondendo a aproximadamente 5,5mg/L N, isto é, cinco vezes maior que o
estabelecido na legislação. O ribeirão São João pertence à bacia do rio Itapemirim. Sob a
forma de nitrato, nas amostras coletadas nos córregos Siri e Coqueiro, este na bacia do rio
Itapemirim, foram mensurados 97,9mg/L e 526,31mg/L, respectivamente, isto é,
aproximadamente 2 a 10 vezes maior do que o valor recomendado pelo CONAMA(2005) e
WHO (2011).
As principais fontes desses íons em águas naturais são oriundas de esgotos
domésticos e alguns efluentes industriais – indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas,
farmacêuticas, matadouros e frigoríficos. Os nitratos são tóxicos, podendo causar uma
doença chamada metahemoglobinemia, que pode ser letal às crianças.
Outro ânion analisado com anomalias representativas foi o sulfato. A concentração
média do sulfato foi de 13,8mg/L, no entanto algumas amostras ultrapassaram o VMP do
CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005) - 250mg/L. No rio Guandu, obteve-se o maior valor, quase
quatro vezes o recomendado na legislação, 987,91mg/L. Outros rios litorâneos, como os
córregos do Siri e Piranema obtiveram, respectivamente, os teores de 796,25mg/L e
293,19mg/L.
O sulfato é um dos íons mais abundantes na natureza. As principais fontes
antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as descargas de esgotos domésticos e
efluentes industriais.
Em relação ao cloreto, a concentração média nas águas superficiais no estado do
Espírito Santo foi de 53,15mg/L e o VPM definido pelo CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005)
para esse ânion é 250mg/L. A maioria das amostras apresentou teores abaixo desse valor,
entretanto, observaram-se algumas anomalias, muitas associadas aos rios e córregos
próximos ao litoral do estado, devido à influência da cunha salina: córrego do Siri (4718,15
mg/L), rio Laranjeiras (569,9mg/L), córregos Sauê (635,16mg/L), Piranema (1675,83mg/L) e
São Domingos (281mg/L).
No entanto, algumas amostras no interior do estado também apresentaram teores
altos: rio Guandu (275,91mg/L), rio Itaúnas (266,22mg/L) e os córregos Lajedo (375,9mg/L),
Jabuti Mirim (283,7mg/L), Jabuti Grande (431,6mg/L) e Muritiba (391,4mg/L) pertencentes à
bacia do rio São Matheus. Provavelmente esses teores estão associados a atividades
antrópicas. A contaminação das águas pelo cloreto se dá pela descarga de esgotos

sanitários e também por efluentes industriais, como a indústria de petróleo e algumas
indústrias farmacêuticas.
Os resultados analíticos obtidos mostraram que a maioria das amostras atende a Resolução
CONAMA 357/2005, entretanto, algumas amostras apresentaram elevadas concentrações
dos ânions estudados, acima dos valores orientativos definidos pela referida legislação,
tendo como principal fonte as atividades antrópicas.
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Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem de água superficial
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Resumo
O projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade está sendo desenvolvido no estado do
2

Espírito Santo, abrangendo uma área de 46.078km . Objetiva avaliar a composição química do
substrato rochoso, solos e água de superfície e subterrânea, visando disponibilizar a multiusuários
dados e informações para a pesquisa de novos depósitos minerais, fertilidade natural para a
agricultura, fontes de contaminações naturais e antropogênicas de elementos químicos considerados
nocivos à saúde humana, animal e vegetal. Foram coletadas 71 amostras de solos e 325 amostras de
sedimentos de corrente. Os resultados analíticos obtidos mostraram que a maioria das amostras
atende as Resoluções CONAMA 420/2009 e 344/2004. Porém, algumas amostras, tanto de solos,
quanto de sedimentos de corrente, apresentaram elevadas concentrações de mercúrio e cádmio,
acima dos valores orientativos definidos pelas referidas legislações.
Palavras chaves: solos, sedimentos de corrente, mercúrio, cádmio, Espírito Santo.

Asbtract
The project Geochemical Survey of Low Density is being developed in the state of Espírito Santo,
covering an area of 46.078km2. Aims to evaluate the chemical composition of bedrock, soils and
surface water and groundwater, in order to provide multiuse data and information for de research for
new mineral deposits, natural fertility for agriculture, sources of contamination of natural and
anthropogenic chemicals considered harmful to human health, animal and plant life. We collected 71
soil samples and 325 samples of stream sediments. The analytical results showed that the majority of
samples meet CONAMA Resolutions 420/2009 and 344/2004, however, some samples of both soils,
sediments current as presented high concentrations of mercury and cadmium above the reference
values set by said laws.

1. Introdução
O relevo predominantemente montanhoso do Espírito Santo produziu uma grande
diversidade de ambientes em seu território. No Espírito Santo a lavoura de café arábica e
robusta se consolidou como a principal cultura, ao lado da pecuária bovina leiteira. Mas,
outras culturas assumiram também uma maior importância, tais como heveacultura, o
mamão, o coco, a cana-de-açúcar, a banana, o abacaxi e o tomate. No delta do rio Doce
localiza-se a produção cacaueira do estado. Todas essas culturas destinam-se não só ao
abastecimento local, mas também a mercados urbanos de outros estados, principalmente

ao Rio de Janeiro e a exportação. Também têm importância no estado, as matas plantadas,
especialmente de eucalipto, para extração de madeira para papel e celulose.
O Estado do Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito
do país, estes últimos com uma variedade de cores bem diversificada. Atualmente, a
mineração das rochas encontra-se em dois pólos principais: o mais antigo, na parte sul do
estado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, com diversas jazidas de mármore e
granito e a maior parte do parque industrial de beneficiamento. O outro, localiza-se no
município de Nova Venécia, no norte do estado, destaca-se pela produção de granitos em
diversas tonalidades.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi possível observar vários
problemas ambientais no estado do Espírito Santo. A intensa ocupação humana ao longo
das margens dos rios, causando poluição: (1) pelo lançamento de esgotos domésticos e
industriais, principalmente de matadouros e frigoríficos, dejetos de pocilgas, currais e
abatedouros de aves e (2) pelo assoreamento causado pelo desmatamento da mata ciliar e
escoamento de grande quantidade de pesticidas, agrotóxicos e herbicidas devido ao manejo
incorreto nas lavouras. Vê-se ainda a extração clandestina de areia nos leitos dos rios e
desequilíbrios causados pela construção de barragens.
2. Metodologia
2.1.Coleta das amostras
Foram coletadas 325 amostras de sedimentos de corrente, sendo 01 estação para cada
bacia hidrográfica com área entre de 100 a 200km2 e 71 amostras de solos. Os pontos de
coleta foram todos georreferenciados.
As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas nas calhas dos leitos dos
rios, em locais de deposição do material mais fino, isto é, com baixa energia hidráulica. O
material foi peneirado no campo na fração 20#, em peneiras de nylon. As amostras de solo
foram coletadas no horizonte B, aproximadamente no centro de cada folha 1:50.000 (Licht,
2002).
2.2.Análises químicas
As análises químicas das amostras de sedimentos de corrente e de solos foram
realizadas no laboratório SGS-GEOSOL, em Vespasiano, Minas Gerais.
As metodologias analíticas utilizadas foram ICP-AES e ICP-MS, com digestão por água
régia para os seguintes elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu,
Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se,
Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr.
3. Discussão dos resultados

Os teores médios de cádmio e mercúrio em solos (horizonte B) do Espírito Santo
foram, respectivamente, 0,03ppm e 0,18ppm. Todos os resultados para cádmio estão abaixo
do valor orientativo, para prevenção, definido pelo CONAMA 420/2009 – 1,3ppm (Brasil,
2009). Entretanto, apesar da maioria dos resultados para mercúrio está abaixo do valor
orientativo definido pela mesma legislação – 0,5ppm, em 3 amostras foram obtidos teores
acima desse valor: 0,75ppm (município de Domingos Martins), 0,87ppm (município de
Linhares) e 0,54ppm (município de Sooretama) (Figura 1).
Em relação às amostras de sedimentos de corrente, as concentrações médias de
cádmio e mercúrio foram, respectivamente, 0,05ppm e 0,08ppm. Para o cádmio, somente
uma amostra coletada no rio Cobra (4,01ppm) apresentou teor mais elevado do que o valor
orientativo relativo ao Nível 2 para água doce ( limiar acima do qual há maior probabilidade
de efeitos adversos à biota) do CONAMA 344/2004 – 3,5ppm (Brasil, 2004). Enquanto para
mercúrio, duas amostras, uma coletada no rio Alto Caxixe Quente, com 3,22ppm e outra, na
mesma amostra coletada no rio Cobra, com 4,01ppm, apresentaram teores que excederam
de 644 a 820 vezes o valor orientativo definido pela Resolução CONAMA 344/2004 –
0,49ppm (Brasil, 2004), em relação ao Nível 2 para água doce. O rio Cobra é afluente do rio
Guandú, sub-bacia do rio Doce (Figura 2).
O mercúrio e o cádmio são metais naturalmente encontrados na crosta terrestre em
muito baixas concentrações. O mercúrio é utilizado na mineração de ouro, em indústrias de
cloro-soda, fábricas e recicladoras de lâmpadas fluorescentes, indústrias de termômetros e
de pilhas, refinarias e clínicas dentárias. Também é utilizado na indústria de agrotóxicos,
apesar de ser proibido no Brasil. O cádmio é encontrado em efluentes industriais,
principalmente de galvanoplastias, produção de pigmentos, soldas, equipamentos
eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos. É utilizado ainda em inseticidas. A
queima de combustíveis fósseis consiste também numa fonte de cádmio para o ambiente.
4. Conclusão
Os elevados teores de mercúrio e cádmio obtidos nas amostras de solos (horizonte
B) e sedimentos de corrente no estado do Espírito Santo refletem os impactos causados
pelas atividades antrópicas, provavelmente nos insumos agrícolas, tais como agrotóxicos e
fertilizantes.
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Figura 1 – Mapas de tendência da distribuição geoquímica do Cd e Hg em solos (horizonte B)

Figura 2 – Mapas de tendência da distribuição geoquímica do Cd e Hg em sedimentos de corrente
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Resumo
Os dados apresentados neste trabalho fazem parte do projeto Levantamento Geoquímico de Baixa
Densidade que está sendo desenvolvido no estado do Espírito Santo, pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM. Objetiva avaliar as composições químicas do substrato rochoso, solos
e águas de superfície e subterrâneas, visando disponibilizar a multiusuários dados e informações
para a pesquisa de novos depósitos minerais, fertilidade natural para a agricultura, fontes de
contaminações naturais e antropogênicas de elementos químicos considerados nocivos à saúde
humana, animal e vegetal. Foram coletadas 325 amostras de sedimentos de corrente. Os resultados
analíticos obtidos mostraram que a maioria das amostras atende a Resolução CONAMA 344/2004,
entretanto, algumas amostras de sedimentos de corrente apresentaram elevadas concentrações de
arsênio, acima do valor orientativo definido pela referida legislação.
Palavras chaves: sedimentos de corrente, arsênio, geoquímica multiuso, Espírito Santo.

Asbtract
The data presented in this paper are part of the project Geochemical Survey of Low Density being
developed in the state of Espírito Santo. Aims to evaluate the chemical composition of the bedrock,
soils and surface waters and groundwater, in order to provide multiuse data and information for the
research of new mineral deposits, natural fertility for agriculture, sources of contamination of natural
and anthropogenic chemicals considered harmful to human health, animal and plant. We collected
325 samples of stream sediments. The analytical results showed that the majority of samples meets
CONAMA Resolution 344/2004, however, a few samples of stream sediments showed elevated
concentrations of arsenic above the guidance value set by that law.

1. Introdução
O relevo predominantemente montanhoso do Espírito Santo produziu uma grande
diversidade de ambientes em seu território. No Espírito Santo a lavoura de café arábica e
robusta se consolidou como a principal cultura, ao lado da pecuária bovina leiteira. Mas,
outras culturas assumiram também uma maior importância, tais como heveacultura, o
mamão, o coco, a cana-de-açúcar, a banana, o abacaxi e o tomate. No delta do rio Doce
localiza-se a produção cacaueira do estado. Todas essas culturas destinam-se não só ao
abastecimento local, mas também a mercados urbanos de outros estados, principalmente

ao Rio de Janeiro e a exportação. Também tem importância no estado, as matas plantadas,
especialmente de eucalipto, para extração de madeira para papel e celulose.
O Estado do Espírito Santo possui uma das maiores reservas de mármore e granito
do país, estes últimos com uma variedade de cores bem diversificada. Atualmente, a
mineração das rochas encontra-se em dois pólos principais: o mais antigo, na parte sul do
estado, no município de Cachoeiro de Itapemirim, com diversas jazidas de mármore e
granito e a maior parte do parque industrial de beneficiamento. O outro, localiza-se no
município de Nova Venécia, no norte do estado, destaca-se pela produção de granitos em
diversas tonalidades.
Durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo foi possível observar vários
problemas ambientais no estado do Espírito Santo. A intensa ocupação humana ao longo
das margens dos rios, causando poluição: (1) pelo lançamento de esgotos domésticos e
industriais, principalmente de matadouros e frigoríficos, dejetos de pocilgas, currais e
abatedouros de aves e (2) pelo assoreamento causado pelo desmatamento da mata ciliar e
escoamento de grande quantidade de pesticidas, agrotóxicos e herbicidas devido ao manejo
incorreto nas lavouras. Vê-se ainda a extração clandestina de areia nos leitos dos rios e
desequilíbrios causados pela construção de barragens.

2. Metodologia
2.1.Coleta das amostras
A amostragem geoquímica compreendeu coleta de sedimentos de corrente, sendo 01
estação para cada bacia hidrográfica com área entre de 100 a 200km2. Os pontos de coleta
foram todos georreferenciados.
As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas nas calhas dos leitos dos
rios, em locais de deposição do material mais fino, isto é, com baixa energia hidráulica. O
material foi peneirado no campo na fração 20#, em peneiras de nylon.
2.2.Análises químicas
As análises químicas das amostras de sedimentos de corrente foram realizadas no
laboratório SGS-GEOSOL, em Vespasiano, Minas Gerais.
As metodologias analíticas utilizadas foram ICP-OAS e ICP-MS, com digestão por água
régia para os seguintes elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu,
Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se,
Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr.

3. Discussão dos resultados

Segundo Levinson (1974), a concentração média de arsênio na crosta terrestre é
1,8ppm.
A concentração média de arsênio em sedimentos de corrente do Espírito Santo foi
1,64ppm, variando entre 0,5 a 134ppm. A maioria dos resultados está abaixo do valor
orientativo definido pelo CONAMA 344/2004 – 17ppm (Brasil, 2004). Entretanto, em 4
amostras foram obtidos teores mais elevados: rio Laranjeiras (41ppm), córrego Sauê
(35ppm), córrego Piranema (35ppm) e rio São José (134ppm). Esses valores estão
excedendo de 2 a 8 vezes o valor definido pelo CONAMA (Figura 1).
As amostras de sedimentos de corrente coletadas no rio Laranjeiras e no córrego
Piranema apresentam granulometria fina, com grande quantidade de matéria orgânica e de
material formado por minúsculas palhetas fibrosas esbranquiçadas, provavelmente,
proveniente de efluente industrial.
Ao longo do rio São José, sub-bacia do rio Doce, se observa ocupação desordenada
das margens, lançamento de esgotos domésticos e industriais, resíduos de atividades
agropecuárias (agrotóxicos) e lançamento de lixo.
Sabendo-se que em sedimentos argilosos pode ocorrer concentração de teores mais
elevados de arsênio devido à alta adsorção por argilominerais, matéria orgânica e hidróxidos
de Fe e Al e que, as principais fontes do arsênio no meio ambiente são antropogênicas, em
geral, devidas à fundição de metais não ferrosos e à produção e uso de agrotóxicos
arseniais, podemos concluir que os elevados teores de arsênio nas amostras de sedimentos
de corrente no estado do Espírito Santo refletem os impactos causados pelas atividades
antrópicas que ocorrem em suas bacias hidrográficas.
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Figura 1 – Mapa de tendência da distribuição geoquímica do arsênio em sedimentos de corrente

na crosta terrestre
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Resumo
Estudos hidrogeoquímicos baseados nas variações sazonais da composição química dos rios podem
dar uma indicação sobre os processos que controlam a química das águas numa bacia. A fim de se
compreender a hidrogeoquímica da bacia do rio São João, foi realizada uma análise dos
componentes principais a partir de 14 meses de amostragens considerando o período de estiagem e
de chuvas. Os metais traços se mostram representativos da geologia regional, apresentando
associações geoquímicas calcófilas (In, Tl, Cd e Bi) e de rochas máficas (Fe, Cr e V). O
represamento das águas do reservatório de Juturnaíba foi identificado como o responsável por
interferir nos processos geoquímicos, principalmente no que diz respeito à acumulação de Al e Fe.
Dentre os eventos mais importantes identificados pela análise fatorial estão o acúmulo de
argilominerais e óxidos-hidróxidos de Fe no reservatório, tanto em períodos de estiagem quanto
chuvoso.
Palavras–chave: Hidrogeoquímica, bacia do rio São João, Análise dos Componentes Principais.
Abstract
Hydrogeochemical studies based on seasonal fluctuations in the chemical composition of rivers may
give an indication of the processes that control the chemistry of water in a drainage basin. In order to
understand the hydrogeochemichal of São João river basin, an principal components analysis was
performed from 14 months of sampling considering the dry and rainy season. The trace metals are
shown representative of the regional geology, showing calcophiles associations (In, Tl, Cd and Bi) and
mafic rocks (Fe, Cr, and V). The damming of the waters of the Juturnaíba reservoir was identified as
responsible for interfering in geochemical processes, mainly the accumulation of Al and Fe. Among
the most important events identified by factor analysis are the accumulation of clay minerals and iron
oxides-hidroxydes in the reservoir, both in periods of drought as rainy.
Keywords: Hydrogeochemical, São João river basin, Principal Component Analysis.

1. Introdução
As águas apresentam características de qualidade muito variadas, que lhes são
conferidas pelos ambientes de origem, e pelos locais onde circulam ou são armazenadas
(REBOUÇAS, 1999). O contato das águas com os solos e as rochas promove a
decomposição dos minerais primários resultando na formação dos minerais secundários e
liberação de constituintes para as águas. (DREVER, 1982).

Uma abordagem para estudos hidrogeoquímicos se baseia nas variações sazonais
da composição química dos rios, sendo um dos métodos utilizados para investigar a origem
e os processos que controlam a química das águas numa bacia de drenagem
(SKOULIKIDIS et al. 1997).
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a hidrogeoquímica da bacia do rio São
João através de uma Análise dos Componentes Principais, considerando a influência de
possíveis variações sazonais e processos geoquímicos atuantes.
2. Material e Métodos
Com uma área total de 2.160 km2, a bacia do rio São João (Figura 1) abrange parte
dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Araruama, São
Pedro d’Aldeia, Cabo Frio e Rio das Ostras, e integralmente o município de Silva Jardim,
(CILSJ, 2003).

Figura 1 - Área de estudo com pontos amostrados

Entre Março de 2010 e Maio de 2011, foram coletadas mensalmente amostras de
água superficial em 3 estações de rios à montante da represa (rios São João, Capivari e
Bacaxá), 3 estações localizadas dentro da represa de Juturnaíba e uma estação após a
barragem no rio São João, totalizando 7 estações de amostragem.
No laboratório foram determinados cátions e ânions por cromatografia de íons e
metais traços dissolvidos por espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado.
A associação entre as variáveis que influenciam a hidrogeoquímica das águas
superficiais foi identificada mediante técnicas da Análise dos Componentes Principais. Foi
utilizado o software Statistica 7.0 da StatSoft. A matriz de correlação entre as variáveis foi
definida com a finalidade de eliminar o problema de escalas e unidades diferenciadas e
foram identificadas as variáveis mais específicas, visto que a finalidade da ACP é obter
componentes que ajudem a explicar essas correlações (ANDRADE et al., 2007).
3. Resultados e Discussão

O critério de escolha das variáveis para a análise fatorial entre elementos maiores e
traços foi baseado na matriz de correlação. Foram utilizados os escores de cada fator para
cada ponto amostrado, podendo-se, então, fazer inferências de processos em determinados
pontos da bacia. A Figura 2 apresenta os escores para cada ponto amostrado,
representados por círculos de três tamanhos e cores diferentes, indicando o grau de
influência do fator.

Figura 2 - Escores para cada ponto amostrado, no período de estiagem e chuvoso.

A análise fatorial utilizada para os elementos maiores e traços no período de
estiagem mostra 3 fatores, perfazendo 85,5% da variância do sistema. O fator 1 (53,8%)
mostra correlações positivas para In, Tl, Cd e Bi, indicando uma associação calcófila com
maior escore para o ponto no alto rio São João, onde estes metais podem ser oriundos de
regolitos provenientes de litologias sob influência de hidrotermalismo (associações
sulfetadas). O fator 2 (18,6%) mostra correlações positivas com Fe, Al, Cr e V, sugerindo
uma proveniência de rochas máficas de Fe, Cr e V (magnetita). Contudo, o Al junto a esses
e os escores com maiores valores se apresentando em pontos dentro do reservatório de
Juturnaíba, sugere a adsorção de Cr e V por argilominerais e óxidos-hidróxidos de Fe. O
fator 3 (13,1%) mostra correlações positivas de Ni e Co, também indicando proveniência
desses metais de rochas máficas. Os escores para este fator apresentaram um padrão
decrescente de montante à jusante.
A análise fatorial no período chuvoso mostra 3 fatores e responde por 85,51% da
variância do sistema. O fator 1 (49,69%) apresenta correlações significativas positivas com
Cd, V, Co, In e Cr, sugerindo uma mistura de elementos de diferentes fontes, que é
originado pelas enxurradas, tendo contribuição principal do material regolítico. Os escores
com altos valores para pontos de amostragem a montante dos rios Bacaxá e Capivari
corroboram esta hipótese. O fator 2 (20,41%) apresenta correlações significativas positivas

para Ni e Cu, indicando uma proveniência de litologias máficas. Os resultados mostraram
altos escores para pontos nos rios Bacaxá e Capivari, diminuindo os escores em direção à
jusante. O fator 3 (15,41%) mostra correlações significativas e positivas para Al, Fe e Sr,
sugerindo, mais uma vez, o acúmulo de argilominerais e óxidos-hidróxidos de Fe no
reservatório de Juturnaíba, principalmente neste período, onde os eventos de enxurrada se
tornam mais frequentes.
4. Conclusão
A bacia hidrográfica do rio São João não apresenta mudanças significativas em sua
hidroquímica em diferentes períodos sazonais. O reservatório de Juturnaíba foi identificado
como o responsável pelos principais processos indicados pela análise fatorial devido ao fato
da formação de um ambiente semi-fechado, com coluna d’água relativamente profunda.
Logo, a influência de enxurradas, frequente em períodos chuvosos, fica limitada aos rios
antes de atingir o reservatório. Dentre os eventos mais marcados pela análise fatorial para
com o reservatório de Juturnaíba estão o acúmulo de Al e Fe (argilominerais e óxidoshidróxidos de Fe, respectivamente) tanto em períodos de estiagem quanto chuvoso.
A dinâmica dos elementos traços mostra-se diretamente atrelada a geologia regional,
onde foi possível detectar associação calcófila entre Índio, Tálio, Cádmio e Bismuto,
sugerindo influência de sulfetos e influência de rochas máficas tal como a associação Ferro,
Cromo e Vanádio a partir da análise fatorial.
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Resumo
As ocorrências de opalas do Piauí apresentam inclusões sólidas que produzem belos efeitos e cores
nas mesmas. Nesse contexto, este trabalho discute as relações geoquímicas entre as inclusões
sólidas e opalas hospedeiras como fatores determinantes das cores e respectivos zoneamentos. Para
tanto, foram realizadas análises químicas por MEV/EDS e ICP-MS/OES. Os dados revelam que as
inclusões influenciam diretamente nas cores das opalas, devido às interações químicas entre elas,
especialmente em um ambiente hidrotermal, como o que formou as opalas estudadas. Os principais
exemplos são os zoneamentos e as cores laranja e vermelha causadas por oxi-hidróxidos de Fe e os
cristais de pentlandita que conferem a cor verde às opalas.

Palavras-Chave: Inclusões Sólidas, Opalas, Geoquímica, Cor
Abstract
The occurrences of Piauí opals have solid inclusions that produce beautiful effects and colors in them.
In this context, this paper discusses the geochemical relationship between solid inclusions and host
opals as determinants factors of colors and their zoning. Therefore, chemical analyzes were
performed by SEM/EDS and ICP-MS/OES. The data show that the inclusions directly influence the
colors of opals, due to chemical interactions between them, especially in a hydrothermal environment
such as that formed the studied opals. The main examples are the zoning and the orange and red
colors caused by oxi-hydroxides of iron and pentlandite crystals that give the green color to opals.

Keywords: Solid Inclusions, Opals, Geochemistry, Color
1. Introdução
A cor é uma das principais propriedades dos minerais gemológicos, que influencia
diretamente no seu valor, contribuindo para sua beleza e raridade. Algumas ocorrências
gemológicas são famosas mundialmente, exatamente por fornecer cristais de cores tão
belas e incomuns, tornam-se peças únicas, como as cobiçadas esmeraldas da Colômbia,
que são dotadas de um verde profundo exclusivo. No Brasil, as ametistas de Pau D’Arco
(PA), cuja fonte já foi exaurida, apresentam um característico tom de violeta intenso e

profundo, assim como as turmalinas Paraíba que ficaram conhecidas por seu azul neon
radiante. Por isso, a origem da cor, e seu zoneamento, constitui-se em um dos principais
temas de investigação gemológica, já que ela é a propriedade principal entre os critérios de
avaliação.
As ocorrências de opalas preciosa (Pedro II) e laranja (Buriti dos Montes) do Piauí
são conhecidas internacionalmente por sua raridade, especialmente aquelas com jogo de
cores. De maneira geral, essas opalas ocorrem na forma de vênulas e veios, e cimentando
brechas nos arenitos dos grupos Canindé e Serra Grande, os quais foram intrudidos por
diabásios da Formação Sardinha. Essas opalas foram objetos de estudo de Gomes (2002),
Gomes e Costa (2000, 2007), Marques (2011), Marques et. al (2012). Esses trabalhos
concluíram que essas opalas são produtos de atividades hidrotermais desenvolvidas a partir
de intrusões dos diabásios nos arenitos encaixantes. As opalas de Pedro II e Buriti dos
Montes se destacam por sua riqueza em inclusões sólidas que produzem belos efeitos e
dão cor às opalas hospedeiras. Nesse contexto, este trabalho discute interação químicomineralógica entre as inclusões sólidas e as opalas hospedeiras como fatores determinantes
das cores e respectivos zoneamentos.

2. Materiais e Métodos
O estudo químico-mineralógico das opalas e suas inclusões sólidas foi desenvolvido
a partir de análises químicas obtidas por:

2.1. Microscopia Eletrônica de Varredura/Espectrometria de Energia Dispersiva (MEV/EDS)
Foram obtidas imagens de elétrons secundários (ES) e retroespalhados (ERE) em
fragmentos e lâmias polidas de amostras de opala, assim como determinações químicas
semiquantitativas por EDS. Para esse fim utilizou-se um MEV LEO ZEISS modelo 1430, no
LABMEV–IG/UFPA com as seguintes condições analíticas: corrente do feixe = 90 µa,
voltagem de aceleração constante = 20 kV, distância de trabalho = 15 mm, tempo de análise
= 30 s com 3000 a 4000 c/s para cada análise.

2.2. Espectrometria de Massa com Plasma Induzido/Emissão Ótica (ICP-MS/OES)
Com esta técnica foi determinada a composição química (elementos maiores, C, S, e
elementos-traço incluindo os elementos terras raras) de amostras totais dominadas por
opala. Estas foram inicialmente pulverizadas, tomadas alíquotas de 200 mg, mescladas com
metaborato e tetraborato de lítio e então fundidas. O material fundido foi dissolvido com
ácido nítrico. Os elementos químicos foram então determinados por ICP-MS e ICP-OES. A
perda ao fogo (PF) é dada por diferença de peso, após queima a 1000 º C.

3. Resultados e Discussões
As opalas de Pedro II se destacam por apresentar jogo de cores, são brancas ou
azuladas com aspecto leitoso, semitranslúcidas a opacas, e são ricas em inclusões sólidas
pouco aparentes macroscopicamente, em geral dendritos e microcristais. Em contraste, as
opalas de Buriti dos Montes são semitransparentes a translúcidas, não apresentam jogo de
cores, sua cor varia de amarelo claro a vermelho amarronzado, e apresentam grande
riqueza e diversidade de inclusões sólidas, das quais as botrioidais, bolhas, dendritos e
microcristais são as principais.
A composição química média dessas opalas é dominada, obviamente, por SiO2, com
90%, 1,1 % de Al2O3 e 7 % de água (perda ao fogo). Ao confrontar as amostras de Pedro II
com as de Buriti dos Montes, observa-se que as primeiras apresentam maiores
concentrações de CaO (0,22 % em média), certamente relacionadas às inclusões de apatita,
que se aglomeram em cavidades. As opalas laranja, repletas de inclusões de caulinita
recobertas por filmes de hematita, possuem teores mais elevados de Al2O3 e Fe2O3, que
atingem respectivamente 3,92 e 0,45 %. Na2O, K2O, TiO2, MnO e P2O5 se encontram em
teores muito baixos, mesmo em algumas opalas com inclusões de apatita e hollandita. Entre
os elementos-traço, se destacam os valores de Ba, que oscilam entre 195 e 1373 ppm nas
opalas laranja, e entre 139 e 195 ppm nas opalas preciosas. Esses altos teores do elemento
provavelmente são decorrentes de inclusões de barita, que ocorre como veios nos arenitos
encaixantes das opalas (Gomes, 2002). Quanto aos elementos terras raras (ETR), as
amostras com teores mais elevados são as mesmas que detém maior enriquecimento em
Al2O3 e Fe2O3, que como mencionado, representam as inclusões sólidas de hematita e
caulinita, que poderiam alojar esses elementos. Em conformidade, nas amostras com
enriquecimento em ETR pesados, essa variação se deve às inclusões de hollandita, que
pode carrear esses elementos.
As bordas de reação ao redor de inclusões de hematita em opalas laranja indicam a
dissolução parcial, que resultou em zonas com maiores concentrações de Fe sob a forma de
óxi-hidróxidos (goethita + hematita) remobilizados e reprecipitados, originando então os
zoneamentos de cor vermelha e laranja. Micro e nanoinclusões ricas em OH-Fe também
contribuem para esse efeito (Fritsch et al. 2002, 2006; Steffen, 2000; Gaillou et al. 2008). Ao
longo dessas zonas, os teores de Fe ultrapassam 3500 ppm. Da mesma forma, as opalas
preciosas verdes apresentam uma significativa intensificação da cor em porções em que se
concentram inúmeras inclusões micrométricas de Co-pentlandita, em contraposição aos
dados de Zielinski (1982) e Amelin e Back (2006), que relacionam opalas verdes a inclusões
de minerais ricos em U.

4. Conclusões
Os dados apresentados revelam que as inclusões sólidas (mineralógicas)
influenciam diretamente nas cores das opalas, devido às interações químicas entre elas. Os
principais exemplos disso são os zoneamentos e as cores laranja e vermelha nas opalas de
Buriti dos Montes, causadas por oxi-hidróxidos de Fe, representados por hematita e
goethita, que foram parcialmente dissolvidos no interior das opalas, são fortemente corantes
e, ocorrem geralmente associadas à caulinita, o que remete ao ambiente hidrotermal, onde
a circulação de fluidos pode precipitar facilmente esses minerais. De forma semelhante, a
aglomeração de cristais de Co-pentlandita confere a cor verde às opalas de Pedro II. O Ba
também representa possíveis inclusões de barita, que por outro lado não se apresentam
como agentes de cor.
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RESUMO
O Rio das Velhas é um importante tributário do Rio São Francisco no norte do Estado de Minas
Gerais, a área desta pesquisa localiza-se integramente no município de Várzea da Palma, a região é
delimitada pelas seguintes coordenadas UTM: 520000E-860200N e 532000E-805200N. Vinte cinco
(25) amostras de água superficial foram analisadas. Parâmetros analisados in-situ: Temperatura,
Oxigênio dissolvido, Condutividade elétrica e Potencial hidrogênionico e metais totais e dissolvidos,
os resultados foram comparados à Resolução CONAMA 357/05 e Portaria do Ministério da Saúde nº
518/2004. Para água de superfície foram analisadas as concentrações dos seguintes elementos: Al,
Cu, Cr, Fe, LAS, P, PO4, Mn, NO3 e NO2. As amostras foram analisadas através do fotocolorímetro
Alfakit AT-100PB e medidor multiparâmetro HI9828- HANNA,na elaboração cartográfica foi utilizado o
software Arc Gis 9.2. Os parâmetros físicos químicos: pH, CE, OD e T e os elementos químicos: Al,
Fe, Mn, Cu,P e LAS, em alguns pontos encontram-se em desacordo com a Resolução CONAMA
357/05 e a Portaria. M.S 518/04, os teores, abaixo dos valores estabelecidos, não descartam sua
presença na água. Os vários tipos de interferências antropogênicas, em especial a agricultura
comercial, indústrias e urbanização, além, de todo o contexto históricos de ocupação desordenada da
bacia contribuíram de forma marcante para a sua degradação ambiental. Os recursos hídricos e os
ambientes aquáticos foram os mais afetados.
Palavras-chave: Rio das Velhas, parâmetros físico-químicos, água, poluição, remediação
ABSTRACT
The das Velhas River is one of the main perennial tributary of the São Francisco River in the northern
Minas Gerais State; the study area is entirely located in the Várzea da Palma Municipality, the region
is bordered by UTM: 520000E and 532000E-860200N 805200N. Twenty five (25) surface water
samples were collected. Parameters analyzed in-situ: temperature, dissolved oxygen, electrical
conductivity, hydrogen potential and total and dissolved metals. The results were compared to the
National Council for the Environment. Directives CONAMA 357/05 and Healthy Ministry MS 518/04.
Concentrations of elements: Al, Cu, Cr, Fe, LAS, P, PO4, Mn, NO3 and NO2 in Surface water were
analyzed. Samples were analyzed using the spectrophotometer Alfakit AT-100bp and multiparameterHI9828 HANNA was used ArcGIS 9.2 to develop cartographic software. In some areas the physical
chemical parameters: pH, EC, DO and T and the chemical elements: Al, Fe, Mn, Cu, P and LAS are at
variance with the CONAMA directives 357/05 and MS 518/04, the levels are below the established
values, even though present in the water. Varied anthropogenic interferences, especially commercial
agriculture, industry and urbanization, in addition to the whole disordered occupation historic context
of the basin led undoubtedly to its environmental degradation. Water resources and aquatic
environments were the most affected.
Keywords: Das Velhas River, physic-chemical, water, pollution, remediation
1. Introdução

A qualidade da água é uma variável que depende das características naturais e antrópicas
no contexto da bacia hidrográfica. A noção de qualidade muitas vezes está relacionada
apenas às características organolépticas, como sabor, odor e cor, no entanto, esses fatores
estão ligados apenas à sensibilidade humana e não revelam os reais problemas de
comprometimento da qualidade das águas. A pesquisa teve como objetivo principal, avaliar
a qualidade ambiental (parâmetros físico-químicos e químicos) da água superficial, no
segmento baixo curso do rio das Velhas (entre as cidades de Várzea da Palma e Barra do

Guicuí-MG), investigando as possíveis fontes naturais e influências das atividades
antropogênicas.
2. Localização e características fisiográficas
2.1. Localização: A área da pesquisa encontra-se regionalmente inserida na bacia
hidrográfica do Rio São Francisco. A região é delimitada pelas seguintes coordenadas UTM:
510000E a 565000E e 810000N a 8056000N. 2.2. Clima: O tipo climático é o tropical
úmido/sub-úmido, as temperaturas médias mensais 25ºC a 21º, pluviosidade média anual
1195,9 mm. 2.3. Vegetação: A região encontra-se inserida totalmente no domínio do bioma
Cerrado. 2.4. Geologia: A área localiza-se na porção sudoeste do Cráton São Francisco,
cujas, rochas são de idades Neoproterozóicas, sendo circundada pelos cinturões orogênicos
da Faixa Brasília, a oeste e sul, e Faixa Araçuaí, a leste. A estratigrafia é composta por
Unidades Neoproterozóicas e as Coberturas Fanerozóicas/cretáceas da bacia do São
Francisco. 2.5. Geomorfologia: a área de estudo está inserida na Depressão
Sanfranciscana, circundada pelos Planaltos do São Francisco. 2.6. Solos: os solos
ocorrentes são: Latossolos Vermelho-Amarelos, Vermelho-Escuro, Latossolo VermelhoAmarelo, Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Flúvicos e Cambissolos. 2.7. Uso e
ocupação: O processo de ocupação da região teve início na década de 60, com o plantio
maciço de pinus e eucaliptos, atualmente, a agricultura se diversificou e mecanizou-se
(BAGGIO, 2008).
3. Metodologia
Os procedimentos metodológicos incluíram três fases principais: trabalhos de campo,
análises laboratoriais e atividades em gabinete. Foi feita uma amostragem, realizada na
estação seca (Julho/2011), totalizando 53 amostras: 25 de água; 25 de sedimentos e 3 de
solos. Para água de superfície foram analisadas as concentrações dos seguintes elementos:
(Al), (Cu), (Cr), (Fe), (LAS), (P), (PO4), (Mn), (NO3) (NO2). As amostras foram analisadas
através do fotocolorímetro Alfakit AT-100PB. As análises in-situ foram feitas com o
equipamento medidor multiparâmetro HANNA, modelo HI 98190. Após a coleta as amostras
(água, sedimentos e solos) foram transportadas em caixas térmicas para o LGA/UFVJM,
preparadas para secagem à temperatura ambiente, (NBR 7181,1984) para obter a fração
mais fina (<0,063mm). Este material foi submetido à digestão ácida assistida em forno de
microondas sob sistema fechado com temperatura e pressão controlada. Ela foi realizada
em um forno de microondas MARS-CEM usando o método SW-846-3051–USEPA (US
EPA,1998). Após digestão as amostras foram resfriadas e filtradas(filtros de nitrato de
celulose 0,45μm) e transferidas para balões de 50 ml(avolumadas para determinações
químicas).Os resultados foram contrastadas com valores de referência estabelecidos pelas

Resoluções: CONAMA 357/05, Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004, Resolução
CONAMA nº344/2005, e Resolução CETESB n° 195/2005.
4. Resultados e discussão
Os valores de pH encontrados variou entre 5,16 e 7,78, sete pontos encontram-se dentro do
limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05. Temperatura apresentou variações
médias em torno de 4,1°C, ao longo do curso fluvial, a morfologia do canal e a vegetação
ciliar, contribuem para tal fato. A concentração de OD variou entre: 5,05 mg/L e 7,05 mg/L, e
não, violou os limites do CONAMA 357/05. Os valores para CE, se posicionaram entre 100,2
nS/cm e 386,5 nS/cm, todos os pontos, encontram-se em desacordo com o estabelecido
pelo CONAMA 357/05 (100 nS/cm). Algumas áreas do segmento Baixo curso rio das
Velhas, tem apresentado menor qualidade ambiental da água, atividades antropogênicas,
uso dos solos, agricultura, pecuária e atividades urbanas e industriais, influenciam tal
demanda.

Figura 1: mapa de isoteores, mostrando os resultados dos parâmetros físico-químicos.
5. Elementos químicos na água superficial
As análises dos elementos Al, Fe, Mn, Cu, Cr, P, PO4, NO2, NO3 e LAS, têm grande
significância no que diz respeito à qualidade ambiental da água superficial. Al, 3 pontos
violaram o estabelecido pelo CONAMA 357/05 (0,100 mg/L) e 2 pontos pela Port. MS. GM
518/04 (0,200 mg/L), os teores de Al podem estar relacionados aos solos e às atividades
urbano/industriais. Fe, dois pontos violaram a Resolução CONAMA 357/05 e a Portaria do
MS.GM 518/04 (0,30 mg/L), Os teores aumentados, estão relacionados as interferências
antropogênica e as condicionantes geológicas e pedológicas. Mn, a Resolução CONAMA
357/05, e a Portaria do MS. GM 518/04 (0,10 mg/L), quatro pontos estão em desacordo com
o estabelecido, os fatores antrópicos e litológicas, podem, estar influenciando na liberação
do Mn. Cu, 13 pontos encontram-se acima do estabelecido pela Resolução CONAMA

357/05 (0,009 mg/L), nenhum dos 25 pontos violou o estabelecido pela Portaria do MS.GM
518/04 (2,0 mg/L), o aumento nas concentrações de Cu na água, pode estar associado à
alta erodibilidade dos solos, ao intenso uso e exposição aos fungicidas e bactericidas. Cr,
todos os 25 pontos amostrados encontram-se dentro do estabelecido pelo CONAMA 357/05
e Portaria do MS.GM 518/04 (0,05 mg/L). Seis pontos violaram o estabelecido pela
Resolução CONAMA 357/05 para P, que é de (0,1 mg/L), os altos teores de P estão
relacionados a intensa utilização de insumos agrícolas e aos efluentes urbanos e rurais in
natura. A Resolução CONAMA 357/05 e a Portaria do MS.GM 518/04, não especificam
valores orientadores para PO4. A comparação em paralelo, entre os mapas para P e PO4
mostra uma correlação de similaridade entre os elementos, já que, o P aparece na água na
forma de fosfato. Os 25 pontos amostrados para NO2, encontram-se dentro do estabelecido
pelo CONAMA 357/05, e Portaria do MS.GM 518/04 (1,0mg/L). NO3. LSA, 24 pontos estão
em desacordo com o que preconiza o CONAMA 357/05 e a Portaria do MS.GM 518/04 (0,5
mg/L). As atividades antrópicas constituem na principal fonte de poluição no segmento Baixo
curso, além, desses fatores e conhecendo o histórico e a dinâmica ambiental da bacia do rio
das Velhas, pode-se inferir que, há uma contribuição significativa ao despejo de esgotos
domésticos e industriais, provenientes principalmente do Alto e Médio curso da bacia.

Figura 2: mapa de isoteores elementos químicos.
6. Conclusão
O segmento analisado é um ambiente natural potencialmente frágil. Os vários tipos de
interferências antropogênicas, em especial a agricultura comercial, atividades industriais
urbanas e rurais contribuíram de forma marcante para a sua degradação ambiental. Os
recursos hídricos e os ambientes aquáticos são os mais afetados. A contribuição deste
trabalho foi apresentar, pela primeira vez, uma avaliação das condições geoquímicas e

ambientais em que se encontram a água superficial do Baixo curso do Rio das Velhas e das
principais rotas de contaminações provenientes dos resíduos químicos e orgânicos gerados
pelas atividades antropogênicas, já que, a área investigada é economicamente essencial
para o desenvolvimento microrregional.
7. Referencias bibliográficas
BAGGIO, H.F. Contribuições naturais e antropogênicas para a concentração e distribuição de metais
pesados em água superficial e sedimento de corrente na Bacia do Rio do Formoso, município de
Buritizeiro, MG. Orientador: Adolf Heinrich Horn. 2008. 216 f. Tese (Doutorado em Geologia) Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
CONAMA, 2005. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março
de 2005. Disponível em http://www.mma.gov.br/conama.
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 2004. Ministério da Saúde, portaria n° 518 de 25 de Março de
2004 (publicada 30 de Março de 2004).

CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DOS GRANITÓIDES DA
FAZENDA LAGO DAS PEDRAS, COCALINHO- MT
Jennifer Jonatas Cardoso FARIAS1, Gislaine Amorés BATTILANI2, Rúbia Ribeiro
VIANA2
1 Curso de Pós-Graduação em Geociências/UFMT; 2 Departamento de Recursos Minerais,
ICET/UFMT;
E-mail: jennifer.j.c.farias@gmail.com; gislaine@cpd.ufmt.br; rubia@cpd.ufmt.br

RESUMO
Granitóides que afloram nas imediações de Cocalinho-MT são de grande importância para o
entendimento da geologia da Faixa Paraguai, bem como do Arco Magmático de Goiás.O
presente estudo identificou e caracterizou através de dados petrográficos e geoquímicos
corpos graníticos que afloram na Fazenda Lago das Pedras, localizada a aproximadamente
10 Km da cidade de Cocalinho. Os dados petrográficos mostraram uma mineralogia essencial composta por quartzo, feldspatos e biotia, e mineralogia acessória principalmente representada por riebekita e aegirina. As análises químicas permitiram classificar as rochas como
monzogranito a álcali-feldspatos granitos. Teores elevados de SiO2 e Na2O+K2O, permitiram
classificar as rochas como granitos da série sub-alcalina a alcalina, associados a presença
de feldspatos alcalinos, aegirina e riebeckita pode refletir assinatura típica de granito tipo-A e
caracterizar um carácter peralcalino para as amostras analisadas.
Palavras- chave: Petrografia, Geoquímica, Cocalinho-MT.

ABSTRACT
Granitic rocks that outcrop in the vicinity of Cocalinho-MT are of great im-portance for the
understanding of the geology of Paraguay Belt, as well as Magmatic Arc of Goiás. The
present study has identified and characterized through data petrographic and geochemical
bodies granite that outcrop at the Lago das Pedras, located approximately 10 Km from the
town of Cocalinho. The petrographic data showed a mineralogy essen-tial composed by
quartz, feldspar and biotite, and accessory mineralogy mainly represented by riebekita and
aegirine. Chemical analyses allowed classify the rocks as monzogranites to alkali-feldspar
granites. High levels of SiO2 and K2O, Na2O allowed to classify the rocks like Granites
subalkaline alkaline series, associated with the presence of alkali feldspar, aegirine and
riebeckita can reflect typical signature of granite type-A and characterize a peralcalino
character for the samples analysed.
Keywords: Petrography, Geochemistry, Cocalinho-MT.
1. INTRODUÇÃO
A região de Cocalinho, nordeste do estado de MT, é limitada pela Faixa Paraguai a
oeste e pelo Arco Magmático a leste. No contexto geológico a área é parte da Província Tocantins, uma entidade geotectônica bastante complexa, caracterizada por cinturões dobra-

dos limitando áreas cratônicas, recoberta por depósitos Fanerozóicos das bacias do Parnaíba e Paraná (Almeida et al.1977; Almeida & Hasui 1984).
A área de estudo é muito complexa, devido à escassez de afloramentos e o pouco
conhecimento sobre as rochas da área. Trabalhos da CPRM denominam os granitóides estudados como Ortognaisse a Oeste de Goiás, entretanto estudos recentes mostram que
estas rochas pertencem à suíte de rochas graníticas do tipo A (Santos 2008). A caracterização petrográfica e geoquímica dos corpos graníticos permitiram classificá-los e, consequentemente, entender parte da geologia da área ao comparar os dados encontrados com os
observados em outros estudos, contribuindo com o conhecimento geológico da região.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram desenvolvidos trabalhos de mapeamento faciológico seguidos de coleta sistemática de amostras e medidas estruturais. As amostras coletadas foram submetidas a
estudos microscópicos e geoquímicos desenvolvidos nos laboratórios de Microscopia e no
Laboratório Multiusuário de Técnicas Analíticas do Departamento de Recursos Minerais da
UFMT. A técnica empregada para coleta de dados geoquímicos foi fluorescência de raios-X
por energia dispersiva, em um equipamento da Shimadzu, modelo EDX-700HS, pelo método semi-quantitativo de Parâmetros Fundamentais (FP), através de pastilhas prensadas,
cujas análises foram adquiridas com tempo de varredura de 10 minutos.
3. GEOLOGIA E PETROGRAFIA
Os granitóides estudados afloram na forma de blocos e lajedos, são leucocráticos,
variando de bege a rosa, mostram-se orientados na direção NE/SW. Apresentam foliação
marcada pela orientação preferencial dos minerais máficos e são cortados por veios de
quartzo e fraturas, além da presença de diques aplíticos.
As análises petrográficas destas rochas mostram granulação média a fina, textura
granoblástica a levemente lepidoblástica. A mineralogia essencial é representada por quartzo, feldspatos e biotita. Os cristais de quartzo (32 a 59%) apresentam-se em grãos anédricos inequigranulares, com extinção ondulante e, ocasionalmente, podem apresentar contatos poligonais caracterizando textura em mosaico. Os cristais de plagioclásio (2,94 a 32%)
apresentam-se subédricos a anédricos e, em porfiroclastos variando de 1 a 2,5 mm, com
geminação carlsbad, carlsbad-albita e periclina, apresentam também, textura antipertítica.
Os plagioclásios mostram sinais de alteração incipiente, caracterizada por processos de
saussuritização e carbonatação. Os cristais de feldspatos alcalinos (31 a 39%) são representados por microclina e ortoclásio. Os cristais de microclina apresentam-se subédricos a

anédricos e alguns apresentam textura pertítica. Os cristais de ortoclásio apresentam-se
subédricos a anédricos, geralmente, apresentam textura pertítica. Ambos ocorrem em porfiroclastos de 1 a 2,5 mm. Podem ser observados também, grandes cristais de mesopertita.
Cristais de biotita apresentam-se tabulares com pleocroísmo variando de marrom a verde e
extinção “olho de pássaro”, por vezes encontram-se opatizadas e, levemente orientadas.
Alguns cristais mostram sinais de alteração por processo de cloritização incipiente, além de
alteração para óxidos de titânio. Os minerais acessórios observados são apatita, zircão, pistacita, opacos, titanita, piroxênio (aegirina) e anfibólio (riebeckita) na cor azul característica.
4. ASPECTOS GEOQUÍMICOS
As análises químicas de elementos maiores de 18 amostras dos granitóides, permitiram classificá-los como granitos de acordo com o diagrama de classificação do tipo TAS
(Cox et al. 1979) Figura (1 A),com elevados teores de SiO2 e Na2O+K2O, os quais imprimem característica química típica de granito tipo-A de acordo com a definição Whalen et al.
(1987) e Bonin (2007). Esta caracteristica é corroborada pela presença de riebeckita e aegirina. O magmatismo que originou os granitóides foi classificado como sub-alcalino a alcalino
(Figura 1 A).
Ao se fazer uso do diagrama R1-R2, proposto por De La Roche et al. (1980) com R1
= 4Si-11(Na+ K)-2(Fe+Ti) e R2 = 6Ca + 2Mg + Al, observou-se que a grande maioria das
amostras são plotadas no campo dos álcali-granitos e, algumas, nos limites entre granitos e
álcali-granitos (Figura 1 B).
Em relação à saturação álcali-alumina os granitóides apresentam carácter peralcalino o qual é reforçado, principalmente, pela presença de feldspatos alcalinos, mesopertita,
aegirina e riebeckita, o anfibólio sódico típico de rochas alcalinas.

Figura 1: Diagramas classificatórios para os granitóides. (A) TAS (Cox et al. 1979); (B) R1-R2
proposto por De La Roche et al. (1980).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os granitóides que afloram na área da Fazenda Lago das Pedras, imediações da
cidade de Cocalinho-MT são constituídos principalmente por quartzo, feldspatos, além de
biotita, aegirina e riebekita.
As análises químicas refletem aspectos petrogenéticos de rochas graníticas, com
assinatura geoquímica típica de granito tipo A e caráter peralcalino. Estão em
desenvolvimento estudos mais precisos sobre as rochas estudadas os quais visam
compreender a relação destas com a Faixa Paraguai, bem como com o Arco Magmático de
Goiás.
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Resumo
Visando à caracterização da evolução magmática do segmento terminal norte do arco magmático Rio
Doce do Orógeno Araçuaí, realizou-se uma investigação petrográfica, geoquímica e geocronológica
(LA-ICP-MS em zircão) de vários plútons granitícos potencialmente pertencentes à Supersuíte G1,
que materializa o referido arco. Expostos, a norte da cidade de Teófilo Otoni (MG), os plútons Rancho
Alegre, Felizburgo, Pedra do Sino, Topázio, São Vítor e Wolff são formados predominantemente por
monzogranitos-sienogranitos e granodioritos-tonalitos. Dados geoquímicos de rocha total de 19
amostras revelaram consistência com uma série cálcio-alcalina expandida, levemente peraluminosa
do tipo-I, típica de arco vulcânico pré-colisional. Determinações geocronológicas pelo método U-Pb
em zircões de um granodiorito do plúton Rancho Alegre, forneceram as idades de 607 ± 18 Ma e
562.5 ± 3.9 Ma, as quais foram interpretadas, respectivamente, como de cristalização magmática e de
sobrecrescimento metamórfico. As características geoquímicas e a idade de cristalização
determinadas, permitem a correlação dos plútons estudados à Supersuíte G1 que marca o
desenvolvimento do arco magmático continental Rio Doce, precursor do Orógeno Araçuaí.
Palavras-chave: Supersuíte G1, arco magmático continental Rio Doce, Orógeno Araçuaí.
Abstract
In order to investigate the magmatic evolution of the northern end segment of the Rio Doce magmatic
arc of the Araçuaí orogen, we combined petrography, geochemical, and zircon U-Pb LA-ICP-MS data
of various granitic plutons that potentially belong to the G1 Supersuite, and as such materialize the
mentioned arc. Exposed, to the north of Téofilo Otoni (MG), the Rancho Alegre, Felizburgo, Pedra do
Sino, Topázio, São Vítor and Wolff plutons are composed of monzogranite-syenogranite and
granodiorite-tonalite. Our bulk-rock geochemistry data from 19 granitoids is consistent with an
expanded calc-alkaline series, slightly peraluminous I-type assemblage, typically from a pre-collisional
volcanic arc. U-Pb analyses on zircon grains of a granodiorite from the Rancho Alegre pluton, yielded
ages of 607 ± 18 Ma and 562.5 ± 3.9 Ma, which are interpreted as the magmatic crystallization age
and a metamorphic overgrowth, respectively. The geochemical characteristics and the acquired
crystallization age, link these plutons to the G1 Supersuite that record the development of the Rio
Doce continental magmatic arc, precursor of the Araçuaí orogen.
Keywords: G1 Supersuite, Rio Doce continental magmatic arc, Araçuaí orogen.

1. Introduction
The Araçuaí orogen (SE Brazil) together with its African counterpart represents a
Brasiliano/Pan-African system developed during the amalgamation of West Gondwanaland
[1, 2, 3, 4]. During Lower Cretaceous break-up of West Gondwana, the South American
continent inherited approximately two thirds of the orogenic system [1, 2], including a major
portion of the external fold-thrust belt and the whole crystalline core. The evolution of the
Araçuaí orogen lasted from the Early Ediacaran up to the Cambrian-Ordovician boundary,

and produced an enormous volume of igneous rocks, now exposed from shallow to deep
crustal levels. A considerable part of the magmatic and high-grade metamorphic nucleus of
the orogen is composed mainly of tonalite and granodiorite, and subordinated granitic and
gabbroic rocks. All together, these rocks constitute the G1 Supersuite [4], ranging in
composition from monzogranite to gabbro and characterized by medium- to high-K calcalkaline trends, with Nd values between -5 and -13 [1, 3, 4]. U-Pb crystallization ages fall
predominantly between 630 Ma and 585 Ma. The G1 Supersuite is considered to represent
the roots of a continental magmatic arc, the Rio Doce arc, developed in association with an
east-directed subduction [2, 4]. However, several key questions regarding the geographical
distribution, petrography, geochemistry and geochronology of plutons of the northern end of
the Rio Doce magmatic arc remain unclear. This study, based on geochemistry signature
and zircon LA-ICP-MS U-Pb geochronology of likely G1 granitoids, aims thus to contribute to
a better characterization of the lithological assemblage and evolution of the northern
segment of the Rio Doce magmatic arc.
2. Geological setting
The lithotectonic assemblages exposed in the study area are the Jequitinhonha
Complex, the Rio Doce Group and granitoid plutons, grouped into three supersuites (G1, G2
and G5) [2, 4]. The Jequitinhonha Complex occurs in the eastern and northeastern portions
of the area and consists of paragneisses, subordinate quartzite, graphite gneiss, marble and
metapelites [2, 5]. U-Pb LA-ICP-MS age determinations on detrital zircons extracted from the
Jequitinhonha Complex paragneisses shows great similarity with age spectra obtained for
the Macaúbas Group [5].

Granitoids of the G1 Supersuite intrude the Jequitinhonha

Complex and are locally overlain by the volcano-sedimentary rocks of the Rio Doce Group.
The arc-related Rio Doce Group, consisting of schists, quartzites, ortho- and paragneisses,
metapelites and metagreywackes metamorphosed under upper greenschist to amphibolite
facies conditions occurs in the southwestern part of the study area [4, 6]. In its type area,
located near Governador Valadares, the Rio Doce Group, besides the previously mentioned
lithotypes, also contains dacitic and rhyolitic volcanoclastics. Interpreted as an arc-related
volcanosedimentary sequence, the deposition of the Rio Doce Group is well-constrained by
zircon U-Pb SHRIMP and LA-ICP-MS ages between 585 Ma and 595 Ma [4, 6].

3. Petrography and geochemistry
The G1 candidate plutons in the study area are dominated by monzogranitessyenogranites and granodiorites-tonalites, and minor enderbite [see also 7]. The
monzogranites/syenogranites predominate and form large bodies in the central and southern

part of the area. They are medium gray, medium to coarse-grained and composed of
microcline, orthoclase, plagioclase, quartz and biotite. Zircon, ± apatite, ± monazite, ± garnet,
± titanite and opaques are common accessory minerals. Muscovite and carbonates are
secondary products of plagioclase breakdown, whilst chlorite and amphibole forms as
replacement of biotite. Most bodies are foliated and occasionally migmatized and fractured.
The foliation is marked by the alignment of euhedral to subhedral brown-reddish biotite, with
common pleochroic halos given by metamitic zircon grains. The granodiorites/tonalites,
preferentially exposed in the northern region, are light to medium gray, fine to coarse-grained
and consists of plagioclase, orthoclase, quartz, ± microcline and biotite. Zircon, ± garnet, ±
apatite, ± titanite and ± opaques are common accessories. Muscovite and carbonates form
due to the breakdown of plagioclase. Euhedral to subhedral brown-reddish biotite crystals
define a pervasive foliation, although domains weakly foliated are observed. Late pegmatitic
veins which show cm-wide pinkish K-feldspar grains are abundant in the study area. The
geochemical data of these plutons indicate similarity to an expanded calc-alkaline, slightly
peraluminous I-type assemblage, with typical setting of a pre-collisional volcanic arc, with two
samples in the S-type field (Fig. 1A-D). In the diagrams SiO2 versus other oxides show a
negative correlation to CaO, MgO, Fe2O3, TiO2, MnO and Al2O3. Such geochemical attributes
suggest, in turn, a great similarity with the G1 Supersuite plutons southward the town of
Teófilo Otoni (represented on Fig. 1, by the G1 Supersuite literature data).
4. U-Pb geochronology
Sample 49 was collected from a granodiorite of the Rancho Alegre pluton. It is gray,
medium-grained foliated and locally migmatized. The zircons comprise short and longprismatic and sometimes large elongate grains (up to 450 m) or even grains with rounded
boundaries. Most grains are dark-gray and some display magmatic oscillatory zoning with
inherited cores on CL images (Fig. 1E). Several attempts to date these inherited cores have
failed and no coherent data could be obtained. Two zircon populations can be individualized
for the sample 49 (Fig. 1F). One concordant to near-concordant population yielded intercepts
at 607 ± 18 Ma and 113 ± 440 Ma (MSWD = 1.9) (Fig. 1F). The upper intercept age is
interpreted as the best approximation of the magmatic crystallization age of this sample. The
other population yielded a mean

206

Pb/208Pb age of 562 ± 4 Ma (MSWD = 0.24) (Fig. 1F). We

interpret this mean age as the metamorphic overgrowth of this sample. These results are in
good agreement with previous available data to the pre-collisional G1 magmatism and the
Brasiliano metamorphic event that affected the Araçuaí orogen, constrained between 630
and 585 Ma and between 582 and 560 Ma, respectively [1, 2, 3, 4].

5. Summary points and future issues
The petrography and geochemical data suggest that the analyzed granitoids are part
of the G1 Supersuite, and as such represent the products of subduction-related magmatism.
The geochronological data show that the Rancho Alegre pluton may be part of the G1
Supersuite, however it is worth mentioning that additional analyses must be done to better
constrain the ages of these magmatic events in that area.
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Figure 1 - A-D) Geochemical characteristics of the G1 Supersuite; Black diamonds and circles are symbols for
this study, while others are data from the literature. A) R1 x R2 plot showing the rock-types of the G1 Supersuite.
B) AFM diagram reveal its expanded calc-alkaline character. C) Its signature predominantly slightly peraluminous.
D) A pre-collisional volcanic arc signature, although some samples fall into the field of intra-place granites. E)
Cathodoluminescence (CL) image showing the external characteristics and internal structures of zircon crystals
extracted from sample 49. F) U-Pb Concordia diagram, showing two distinct zircon populations.
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RESUMO
Foi realizado um estudo geoquímico dos elementos maiores de 29 amostras de argila
provenientes de 10 frentes de lavra, as quais são usadas para cerâmica de revestimentos no Pólo
Cerâmico de Santa Gertrudes (SP). As minas estão localizadas na Formação Corumbataí,
unidade da Bacia do Paraná e são lavradas no sistema de bancadas. As amostras foram
analisadas através de diagramas de variação ao longo de cada perfil visando avaliar a
movimentação dos elementos causada por processos intempéricos. Os resultados mostram uma
diferenciação em três grupos: (a) argilas carbonáticas, (b) da porção basal e (c) da porção
superior, mostrando que a análise química dos elementos maiores permite obter informações úteis
para controle de matéria prima e formulação de massas cerâmicas.
Palavras chave: argila, cerâmica, revestimentos

ABSTRACT
A geochemical study was conducted for the major elements of 29 clay samples from 10
mining fronts, which are used for ceramic coatings at the Santa Gertrudes Ceramic Pole (SP). The
open-pit mines are located in the Corumbataí Formation (Paraná Basin) and are mined in bench
system. The samples were analyzed using variation diagrams along each profile to evaluate the
movement of elements caused by weathering processes. The results show a differentiation into
three groups: (a) carbonatic clays, (b) basal portion and (c) upper portion samples, showing that
the chemical analysis of the major elements allows obtaining useful information for the control of
raw materials and ceramic masses formulation.
Keywords: Clay, ceramic, coatings

INTRODUÇÃO
A matéria prima para revestimentos cerâmicos utilizada no Pólo Cerâmico de
Santa Gertrudes (SP) apresenta naturalmente propriedades que a definem como ótima,
uma vez que permite obter produtos de boa qualidade em temperaturas relativamente
baixas, utilizando o processo de moagem via seca (Rocha, 2012), que reduz os custos
energéticos.
São argilas illíticas associadas a outros argilominerais da família das cloritas,
esmectitas e às vezes caulinitas, esta última nos níveis superiores. Outros minerais
acompanham as illitas, tais como quartzo (sempre presente), carbonatos, hematita,
feldspatos

(dominantemente

sódicos)

e

outros

minerais

em

normalmente não detectados por difração de raios X (Moreno, 2012).

menor

proporção

Foram estudadas as análises químicas dos elementos maiores, de 10 frentes de
lavra de argila, usadas para cerâmica de revestimentos, pertencentes à Formação
Corumbataí. Estão localizadas nos municípios que formam o “Pólo Cerâmico de Santa
Gertrudes (PCSG)”, sendo lavradas no sistema de bancadas as quais foram amostradas
individualmente por Rocha (2012).

MÉTODOS
Foram utilizadas análises químicas dos elementos maiores obtidas pelo método
a

ICP 4 Full Suite do ACME LABS. Com esses dados foram construídos diagramas de
variação binários e ternários (Rollinson, 1994) visando entender a movimentação dos
elementos ao longo do perfil e nas diferentes frentes de lavra. As amostras são
representativas de diferentes bancadas de minas na região do pólo cerâmico.
RESULTADOS
O diagrama de variação dos óxidos em função de Al2O3 é mostrado na Figura 1a,
sendo que o alumínio foi escolhido por ser considerado menos móvel e tem uma faixa de
variação relativamente grande.

	
  
(a) 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (b)	
  
Figura 1. a) Variação dos óxidos em função do conteúdo de óxido de alumínio. b)
Diagrama de variação da relação Óxido/K2O de cada amostra em função do conteúdo de
SiO2.
	
  
Observa-se que as maiores variações entre as amostras correspondem ao
elemento sódio, contido dominantemente na albita, e a perda ao fogo, devido
principalmente ao estado de hidratação e presença de carbonatos. O Ferro aumenta com
o conteúdo de alumínio devido a concentração nos níveis superiores causada por
processos intempéricos. O CaO mostra uma ligeira tendência a diminuir com o aumento
de Al2O3 , exceto para as amostras carbonáticas com teor de CaO maior que 3%
(CH2_1,CR1_4, Tu1,Tu2, Tu3). Os óxidos MgO e K2O são os que mostram menor

variação. O potássio nestes materiais tem sua origem principal nos argilominerais da
família das illitas, devido ao baixo conteúdo de feldspato potássico.
A Figura 1b mostra que a relação MgO/K2O, devido à concentração destes óxidos
ser aproximadamente constante, apresenta pouca variação quando representada em
função de SiO2 , o que pode ser interpretado como uma característica destas argilas.
Para o CaO ocorre uma variação mais acentuada para as amostras da mina Tu (maior
conteúdo de carbonatos) e para as do topo das minas Pi e Pg, estas mais alteradas por
processos intempéricos. O Fe2O3 apresenta variações maiores devido à sua
movimentação na forma de íons complexos e colóides que podem ser depositados de
maneira heterogênea ao longo do perfil.
Os materiais utilizados na indústria cerâmica de revestimentos do PCSG são
menos alterados que os usados para cerâmica vermelha, estes mais superficiais,
apresentam valores MgO/K2O maiores. Dependendo da evolução das illitas para minerais
esmectíticos e/ou cauliníticos a relação tende a valores mais altos com a saída do
potássio. Materiais estudados por Godoy (2010) provenientes do Grupo Itararé possuem
valores de aproximadamente 13 para os estratos menos alterados e valores maiores para
os outros. Seu uso é destinado à cerâmica estrutural e somente como aditivo para corrigir
a plasticidade das massas para a cerâmica de revestimentos.
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Figura 2. a) Variações da relação MgO/K2O dentro de cada perfil. b) Valor médio da razão
MgO/K2O em cada frente de lavra e em vermelho o valor médio das argilas, excluindo as
com teor de carbonatos maior que 5% (Ch2 e Tu).
A Figura 2a mostra as variações da razão MgO/K2O em cada frente de lavra,
apresentando variação irregular ora para o topo ora para a base o que está relacionado à
permeabilidade dos estratos argilosos. Em termos de valor médio o gráfico da Figura 2b
apresenta os valores individuais para cada frente de lavra em ordem crescente e o valor
médio (0,58) para as argilas com níveis contendo valores de CaO menores que 5%.

Os parâmetros Al2O3 foram lançados em diagrama ternário para avaliar os efeitos
do intemperismo sobre cada perfil (Figura 3). É formado um “trend” de evolução
mostrando a relação inversa entre o alumínio e os elementos considerados mais móveis
(CaO e Na2O). Esse alinhamento das amostras formam três grupos: 1) amostras com
CaO maior que 3% pelo conteúdo de carbonatos; 2) Amostras da porção da base das
minas e 3) amostras da porção superior. Do ponto de vista cerâmico, estes
agrupamentos de matérias primas tem comportamentos diferenciados, devendo ser
combinados apropriadamente para formular as massas (Rocha, 2012).
	
  

	
  
Figura 3. Diagrama Al2O3_(CaO+Na2O)_MgO/K2O mostrando a sequência de alteração
intempérica das amostras.
	
  
CONCLUSÕES
A análise da composição química das amostras permitiu avaliar as diferenças
apresentadas pelos estratos e minas. Usando os índices MgO/K2O para cada amostra, foi
possível visualizar a seqüência de alteração, o que é interessante como ferramenta de
controle mediante as análises químicas tanto para selecionar argilas como para controle
da composição das massas e consequente variações das propriedades cerâmicas.
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RESUMO
As amostras do estudo estão inseridas no contexto da Formação Marília, Membro Serra da Galga, e
constituem arenitos finos esbranquiçados e um argilito avermelhado. Foram coletadas em base e
topo de um pacote deposicional e analisados quanto ao conteúdo geoquímico. A amostra que exibiu
maior teor de CaO é encaixante em um centro de vértebra caudal de titanossauro, os arenitos são
+
2+
predominantemente compostos por quartzo e feldspato potássico, os elementos traços Rb e Sr
+
2+
apresentaram correlação com os óxidos de K e Ca , e elementos de terras raras apresentaram
diagramas de distribuição similares, em geral de empobrecimento em relação à base. Análises deste
tipo poderão auxiliar na prospecção de fósseis, diminuindo os riscos de avaria aos espécimens pelo
uso de martelos, talhadeiras e marteletes, prática comum na região.
Palavras-chave: litoquímica, mobilidade, prospecção.
ABSTRACT
The samples analysed in this study consist in fine and white sandstones and one red claystone from
the Marília Formation, Serra da Galga Member of the Paraná Sedimentary Basin. They were colected
at the basal and upper portion of one deposicional package and analysed for its geochemical content.
The highest content in CaO is due to the country-rock of one caudal vertebra of titanosaur, the
+
2+
sandstones are mainly composed by quartz and potassic feldspar, Rb and Sr trace elements
+
2+
correlate with K and Ca oxides, and rare earth elements exhibit similar distribution diagrams,
generally depleted regarding its basal portion. This kind of analyses can assist in fossils prospection,
diminishing risks of damage to specimens by the use of hammers, chisels and electric demolition
hammers, a common practice in the region.
Keywords: lithochemistry, mobility, prospection.

1. INTRODUÇÃO
O Município de Uberaba, localizado na região do Triângulo Mineiro (MG), entre as
coordenadas 19º 55’ de Latitude Sul e 48º 50’ de Longitude Oeste, faz parte da unidade de
relevo dos planaltos e chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná.
Na área de estudo ocorrem as unidades da Bacia do Paraná pertencentes aos
grupos São Bento (Formação Serra Geral) e Bauru (formações Uberaba, Adamantina e
Marília). As rochas da Formação Serra Geral constituem um conjunto de derrames de
basaltos toleíticos de espessura individual bastante variável. A Formação Adamantina é
constituída por arenitos estratificados a lamitos arenosos maciços (Soares et al., 1980). A

Formação Uberaba é formada por arenitos muito finos a lamitos siltosos, incluindo grande
quantidade de materiais de retrabalhamentos diversos (Hasui, 1968). A Formação Marília é
divida nos membros Ponte Alta e Serra da Galga na região do Triângulo Mineiro, sendo o
primeiro constituído essencialmente por calcários de colorações creme a esbranquiçada,
com nódulos de cimentação carbonática, e o segundo por intercalações de arenitos e
argilitos arenosos de colorações e composições variadas (Fernandes & Coimbra, 2000).
Os afloramentos estudados neste trabalho fazem parte do importante sítio
paleontológico descoberto em 1945 pelo paleontólogo Llewellyn Ivor Price, do Departamento
Nacional da Produção Mineral - DNPM (CPRM, 2012) e estão inseridos em uma região de
grande potencial geoturístico (Godoy et al., NO PRELO).
2. MÉTODOS
A preparação das amostras e as análises químicas foram realizadas pela Acme
Analytical Laboratories no Canadá. Os elementos maiores, traços e terras raras, foram
analisados através de Espectrometria de Emissão Atômica Acoplada a Plasma Indutivo (ICP
- AES) e Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP - MS), e a perda ao
fogo (LOI, loss on ignition) foi medida por diferença de peso após calcinação a 1000 °C.
3. RESULTADOS
As amostras deste estudo provém de dois afloramentos do Membro Serra da Galga
da Formação Marília, um localizado no corte da Rodovia BR 050 (Figura 1A), e o outro em
uma fazenda próxima ao Distrito de Peirópolis, este último conhecido na região como Ponto
1 de Price (Figura 1B). Nestes locais os perfis aflorantes são constituídos por sucessões de
arenitos finos maciços a estratificados, localmente conglomeráticos, com pequenos grãos
arredondados e sub-arredondados de composição variada (quartzo, feldspato potássico,
gnaisses e xistos), de colorações creme a branca, e argilitos siltosos, de coloração creme e
localmente róseo avermelhado, com conteúdo paleontológico diversificado.
Os resultados das análises químicas encontram-se na Tabela 1. As amostras
arenosas (PBR1, P1P1, P1P2A) dos dois perfis são semelhantes, diferindo pela diminuição
de SiO2 e aumento de CaO na amostra P1P2A em relação às anteriores, isto porque esta
última foi coletada no contato entre o arenito fino e um centro de vértebra caudal fossilizada,
que pode pertencer à um dos morfótipos de titanossauros que ocorrem na região (Kellner et
al., 2005; Campos et al., 2005). No âmbito das amostras arenosas o teor em TiO2 aumenta
na amostra do topo do pacote, possivelmente devido a uma concentração relativa deste
óxido, pela lixiviação dos outros elementos maiores, que são mais susceptíveis à alteração
intempérica e erosão química e / ou mecânica.

(C)

Figura 1. Localização dos níveis fossilíferos explorados, onde foram coletadas as amostras,
(A) Rodovia BR 50 e (B) Ponto 1 de Price. (C) Diagrama multielementar relativo à base
(P1P2A) com o padrão de distribuição dos elementos terras raras nas amostras arenosas.
Os teores de P2O5 ficam abaixo de 0.5%, como esperado, pois predominam na
região processos de fossilização do tipo permineralização por carbonato de cálcio, mais
raramente sílica.
De acordo com os cálculos estequiométricos, considerando que o Na+ substitui o K+
no feldspato e não forma plagioclásio, nas amostras arenosas PBR1, P1P1 e P1P2A os
teores de quartzo são de aproximadamente 66%, 63% e 54%, e de feldspato potássico 12%,
14% e 11% respectivamente. Portanto predominam nestas amostras os grãos quartzo
feldspáticos, sendo a amostra mais diferenciada P1P2A, na qual o teor de CaCO3, que
ocorre como cimento entre os grãos, é de aproximadamente 22%.
A amostra P1P2B constitui um argilito avermelhado encontrado na base do nível
fossilífero, mais especificamente posicionado na base do centro de vértebra caudal de
titanossauro. A composição química desta amostra se diferencia das demais, pelos teores
mais elevados em óxidos de Al3+ (possivelmente associados a gibbsitas), Fe3+ (na forma de
hematita, e que confere a coloração avermelhada) e de K+ e Mg2+ (provavelmente
associados à presença de argilominerais illíticos e esmectíticos).
O teor mais elevado de Rb+ na amostra P1P2B acompanha o aumento da
concentração de K+ na amostra, assim como o teor mais elevado de Sr2+ na amostra P1P2A
com a concentração de Ca2+, visto que substituições entre esses íons são comuns. Os
teores elevados em Zr4+ se devem à presença de zircão detrítico nas amostras.
Com relação aos elementos terras raras (ETR) as amostras do topo do pacote, PBR1
e P1P1, foram normalizadas pela amostra da base P1P2A, conforme apresentado na Figura
1C. Em direção ao topo do pacote, em geral, ocorre o empobrecimento em elementos terras
raras leves e pesados, sendo o empobrecimento mais acentuado em Eu3+, Ho3+ e Er3+, com

exceção do Ce3+ na amostra P1P1, que apresenta uma anomalia positiva, possivelmente
devido à mobilização de partículas deste por ação mecânica nas amostras PBR1 e P1P2A,
por fluxos fluviais e / ou deltaicos na época de deposição.
Tabela 1. Teores de elementos maiores (em porcentagem), traços e terras raras (em ppm).
Amostra	
  
SiO2	
  
Al2O3	
  
Fe2O3	
  
TiO2	
  
K2O	
  
Na2O	
  
MgO	
  
MnO	
  
CaO	
  
P2O5	
  
Cr2O3	
  
LOI	
  
Sum	
  
Rb	
  
Sr	
  

PBR1	
  
73.66	
  
5.57	
  
3.28	
  
1.25	
  
1.83	
  
0.08	
  
1.32	
  
0.06	
  
4.29	
  
0.15	
  
0.02	
  
8.51	
  
100.02	
  
49.4	
  
105.3	
  

P1P1	
  
72.06	
  
7.71	
  
4.35	
  
0.92	
  
2.10	
  
0.14	
  
1.74	
  
0.11	
  
1.28	
  
0.35	
  
0.01	
  
9.22	
  
100.00	
  
52.8	
  
175.3	
  

P1P2A	
  
61.52	
  
5.19	
  
2.53	
  
0.45	
  
1.74	
  
0.13	
  
1.12	
  
0.06	
  
12.30	
  
0.43	
  
0.01	
  
14.52	
  
100.00	
  
40.8	
  
246.3	
  

P1P2B	
  
59.31	
  
11.73	
  
6.06	
  
0.99	
  
3.34	
  
0.20	
  
3.12	
  
0.06	
  
1.67	
  
0.29	
  
0.02	
  
13.23	
  
100.03	
  
120.7	
  
237.9	
  

Amostra	
  
Zr	
  
La	
  
Ce	
  
Pr	
  
Nd	
  
Sm	
  
Eu	
  
Gd	
  
Tb	
  
Dy	
  
Ho	
  
Er	
  
Tm	
  
Yb	
  
Lu	
  

PBR1	
  
262.1	
  
53.0	
  
73.1	
  
10.66	
  
39.9	
  
6.23	
  
1.30	
  
4.46	
  
0.67	
  
3.35	
  
0.66	
  
1.82	
  
0.30	
  
1.97	
  
0.31	
  

P1P1	
  
384.9	
  
68.4	
  
147.7	
  
13.83	
  
49.9	
  
8.08	
  
1.72	
  
6.19	
  
0.96	
  
4.91	
  
1.02	
  
3.36	
  
0.51	
  
3.19	
  
0.52	
  

P1P2A	
  
249.6	
  
72.0	
  
100.1	
  
14.33	
  
56.1	
  
8.81	
  
2.46	
  
8.38	
  
1.43	
  
7.90	
  
1.80	
  
5.04	
  
0.73	
  
4.39	
  
0.69	
  

P1P2B	
  
329.4	
  
89.1	
  
124.1	
  
17.87	
  
64.8	
  
10.33	
  
2.76	
  
8.10	
  
1.33	
  
6.79	
  
1.46	
  
4.13	
  
0.62	
  
3.79	
  
0.57	
  

4. CONCLUSÕES
Os resultados das análises permitiram avaliar as diferenças na composição química
dentro do pacote deposicional, e a associação dos teores com processos de fossilização,
cimentação e concentração relativa e / ou mobilização de elementos. No caso desta região
em particular, que possui um patrimônio fossilífero rico e de grandes importâncias geológica
e geoturística, o adensamento de análises deste tipo poderá auxiliar na prospecção de
fósseis, diminuindo os riscos de avaria aos espécimens pelo uso de ferramentas manuais
(martelos e talhadeiras) ou elétricas (marteletes), prática comum na região.
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Resumo
Este estudo consistiu em uma avaliação preliminar da contaminação por arsênio no córrego Rico,
afluente do Rio Sao Francisco. As amostragens foram realizadas em seu alto-médio curso na região
urbana do município de Paracatu, Minas Gerais. Os teores totais de arsênio registrados (2318-4727
-1
mg.kg ) encontram-se acima dos valores de referência para qualidade dos sedimentos e indicam
uma elevada contaminação. No entanto, para uma avaliação mais conclusiva, estudos sobre a
mobilidade e a biodisponibilidade do As neste ambiente são necessários.
Palavras chave: contaminação ambiental, mineração, rio São Francisco.

Abstract
This study is a preliminary evaluation of arsenic contamination in Rico stream, a tributary of São
Francisco river. The sampling was performed in the urban area of Paracatu city, Minas Gerais. Total
-1
concentrations of arsenic recorded (2318-4727 mg.kg ) are above of the values for quality of
sediments and indicate a high contamination. However, for a conclusive evaluation, further studies on
the mobility and bioavailability of As in the environment are needed.
Keywords: environmental contamination, mining, São Francisco river.

1. Introdução
Os altos níveis de toxicidade do arsênio a seres humanos são muito bem conhecidos
devido a vários casos de contaminação da população em vários países do mundo como
Bangladesh, Índia, China, onde as águas subterrâneas e de superfície utilizadas pela
população encontram-se contaminadas por arsênio (SMITH et al., 2000).
No Brasil existem algumas regiões onde a contaminação por arsênio já foi
identificada: o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais; o Vale do Ribeira, em São Paulo; e
na região Amazônica, principalmente em Santana no Amapá. Outras fontes pontuais de
poluição de arsênio podem ser identificadas nos distritos auríferos do greenstone belt do
Rio Itapicuru (BA), Crixás (GO) e Paracatu (MG) (local de estudo deste trabalho), onde são
lavrados minérios auríferos, ricos em arsenopirita (TRINDADE & BARBOSA FILHO, 2002).

Rezende (2009), constatou que os sedimentos dos córregos e rios de Paracatu
estudados, apresentaram uma concentração natural média abaixo de 2 mg.Kg-1 de arsênio.
Após a passagem dos córregos e rios pelo município, a concentração média aumenta para
150 mg.Kg-1 de arsênio, podendo chegar a mais de 1000 mg.Kg-1. As concentrações mais
altas foram observadas no ponto de amostragem no córrego Rico, correspondendo a uma
concentração 190 vezes maior que a estipulada pela legislação ambiental e 744 vezes
maior que a concentração média natural dos rios e córregos da região, sendo os altos níveis
de As associados às fontes naturais da região de Paracatu e às explotações de ouro em
seu alto curso.

2. Área de Estudo

Paracatu é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, com população
estimada em 2010 de 84.718 habitantes, segundo dados do IBGE. Está localizada a 482
Km de Belo Horizonte, e a 220 Km de Brasília (Figura 1).
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Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem no córrego Rico, Paracatu, MG.

A sub-bacia hidrográfica do córrego Rico, compreendida majoritariamente no
município de Paracatu e pertencente à bacia do rio São Francisco, apresenta uma grande
variedade de atividades antrópicas.

Em seu alto curso situa-se uma extensa área de mineração de ouro. Em seu médio
curso concentra-se a zona urbana do município, impactando o córrego com efluentes
domésticos sem tratamento, descarte inadequado de lixo, entre outros. Por fim, em seu
baixo curso concentram-se atividades de agricultura e plantio de eucalipto, apresentando
ainda algumas áreas de drenagem preservada.

3. Metodologia

A coleta de sedimento superficial (até 10 cm de profundidade) foi realizada em
agosto de 2012. Utilizou-se um coletor manual de material plástico. Os sedimentos foram
identificados e armazenados em sacos plásticos duplos tipo zip lock, resfriados em gelo e
posteriormente armazenados a -4°C até o momento de seu processamento. Em laboratório
as amostras foram secas e desagregadas. Após esta etapa, a fração granulométrica < 2
mm foi separada utilizando-se peneira Granutest.
As amostras de sedimento foram digeridas em forno de microondas (modelo Anton
Paar - Multiwave) segundo o método EPA 3051. Nos extratos foi analisado o teor de As
total, utilizando-se um espectrômetro de absorção atômica com atomização eletrotérmica
(modelo Perkin Elmer 4110 ZL). A análise dos dados seguiu uma abordagem descritiva,
comparando-se os teores observados de As com valores de referência.

4. Análise dos Resultados

As análises realizadas nas amostras de sedimento superficial apontaram um teor
médio de As nos sedimentos do córrego Rico igual a 3.401 mg.kg-1 (Tabela 1). Todos os
resultados ficaram acima da média mundial de As em sedimentos e da concentração
observada no folhelho médio padrão. Assim como apresentaram também, concentrações de
As superiores ao nível considerado limiar acima do qual prevê-se um provável efeito
adverso a comunidade biológica, referidos pelo órgão de proteção ambiental canadense e
também na resolução CONAMA 344/2004, que dispõe sobre a qualidade de sedimentos
dragados. De acordo com a CETESB (2001), os valores encontrados classificam a área
como sendo contaminada e com potenciais riscos, diretos ou indiretos, à saúde humana,
considerado um cenário de exposição genérico. Por fim, os resultados também se
mostraram superiores aos reportados por Resende (2009) em seu estudo na mesma região.

Tabela 1 – Teores de As nos sedimentos superificiais do córrego Rico e valores de referencia.

Referência
Ponto 1 (este estudo)

As (mg.Kg-1)
3.160

Referência
CETESB (VI)(3)

As (mg.Kg-1)

Ponto 2 (este estudo)

4.727

Ponto 3 (este estudo)
Média (este estudo)

2.318
3.402
5,9

Folhelo Médio
Média Mundial
Canada (TEL)(4)

13,0
7,7
5,9
17,0

CONAMA 344 (Nível 1)(1)
CONAMA 344 (Nível 2)(2)

17,0

Canada (PEL)(5)
Rezende (2009)

35-150

319-1116

(1) Nível 1 – Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. (2) Nível 2 – Limiar acima do qual
prevê-se um provável efeito adverso à biota. (3) Faixa do Valor de Intervenção da área para uso agrícola, residencial e
industrial. (4) TEL - Threshold Effects Level – Concentração abaixo da qual não há risco potencial de efeitos tóxicos à biota.
(5) PEL – Probable Effects Level - Níveis prováveis de efeito adverso à comunidade biológica.

5. Conclusões

Os resultados encontram-se superiores aos indicados pelos valores de referência
para qualidade dos sedimentos e apontam uma elevada contaminação, sendo grande a
probabilidade de ocorrerem efeitos tóxicos prejudiciais à comunidade biológica local.
Estudos visando a avaliação da mobilidade e biodisponibilidade do As nos sedimentos
estão sendo aplicados e permitirão futuramente uma avaliação mais conclusiva sobre o
risco de exposição biológica a este sedimento.
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Resumo
O fósforo é um macronutriente de grande relevância do ponto de vista ambiental, pois é fundamental
para os processos biológicos, e pode indicar contaminação decorrente da atividade agrícola e da
urbanização. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar as concentrações de fósforo total
em amostras de solos e sedimentos do entorno da cidade de Paracatu, MG. Amostras foram
coletadas em 11 pontos distribuídos nos afluentes do Rio Paracatu (Córrego Santa Rita, Córrego
Rico, Córrego Neto e Córrego Santo Antônio). As amostras de solos e sedimentos foram
caracterizadas, através da análise do teor de água. As concentrações de fósforo total nos solos e
sedimentos foram determinadas após um procedimento de extração, por meio de análise
espectrofotométrica utilizando reagentes e comprimentos de onda especificados na literatura. O teor
de água nos solos variou de 1,21 a 23,01%, enquanto nas amostras de sedimento variou entre 16,07
a 45,97%. Nas amostras de solo as concentrações de fósforo variaram de não detectado a 0,0865
mg/g. Nos sedimentos estudados, as concentrações de P variaram de 0,0705 a 0,08775 mg/g.
Comparativamente, as concentrações de P encontradas no presente estudo refletem as mudanças no
uso de solo encontradas na região, tais como a remoção da cobertura vegetal e urbanização.
Palavras chave: fósforo, sedimentos, solos, contaminação ambiental, espectrofotometria.

Abstract
Phosphorus is a macronutrient of great importance from an environmental standpoint, because is
essential for biological processes, and may indicate contamination resulting from agricultural activity
and urbanization. In this sense, the present study aimed to analyze the concentrations of total
phosphorus in soil and sediment samples surrounding the city of Paracatu, MG. Samples were
collected at 11 sites on the tributaries of the River Paracatu (Santa Rita Stream, Rico Stream, San
Antonio Stream and Neto Stream). Samples of soils and sediments were characterized by analysis of
water content. The concentrations of total phosphorus in soils and sediments were determined after
the extraction procedure by means of spectrophotometric analysis using reagents and wavelengths
specified in the literature. The water content in soils varied from 1.21 to 23.01%, while in sediment
samples ranged from 16.07 to 45.97%. Samples of soil phosphorus concentrations ranged from not
detected to 0.0865 mg / g. Sediment studied concentrations ranged P 0.0705 to 0.08775 mg / g.
Comparatively, the P concentrations found in this study reflect changes in the use of soil found in the
region, such as the removal of vegetation and urbanization.
Keywords: phosphorus, sediments, soils, environmental contamination, spectrophotometry.

1. Introdução
O fósforo (P) é um nutriente fundamental para os processos biológicos, sendo de
grande relevância em estudos ambientais. Nesse sentido, as concentrações de P em

diferentes compartimentos ambientais (solos, sedimentos, água) podem ser utilizadas como
parâmetro indicador de contaminação ambiental. As fontes de P para os ambientes
aquáticos em ordem crescente de importância são: as áreas com matas e florestas, áreas
agrícolas (fertilizantes e pesticidas) e drenagem urbana (esgotos domésticos).

As

contaminações por P em ambientes aquáticos, que podem conduzir ao processo de
eutrofização de águas naturais (CETESB, 2009). Dentro desse contexto, o Rio Paracatu e
seus afluentes vêm sendo influenciados pelas atividades de mineração e pela urbanização.
Estes aspectos indicam que trata-se de uma área interessante para estudos de
contaminação ambiental. Considerando a argumentação supracitada, o trabalho objetiva
caracterizar e avaliar as concentrações de P total em amostras de solos e sedimentos da
região de Paracatu, MG.

2. Área de Estudo
O presente estudo foi realizado na cidade de Paracatu, MG e mediações. Esta
cidade está localizada a 482 Km de Belo Horizonte, e a 220 Km de Brasília (Figura 1). O
município de Paracatu apresenta uma intensa atividade de exploração de minérios, e esta
atividade são historicamente reconhecidas como poluidoras potenciais dos recursos
ambientais (Laybauer & Bidone 1998, Bidone et al., 2001). Nesse sentido, amostras de
solos e sedimentos foram coletadas em 11 pontos de amostragem localizados nas
proximidades da cidade de Paracatu, MG. O ponto PY1 (Lat: -17,19850, Long: -46,8243)
está situado no Córrego Neto, sendo uma área de garimpo de ouro; o ponto PY2 (Lat.: 17,11264, Long.: -46,84853) está situado no Córrego Santa Rita; o ponto de amostragem P2
(Lat.: -17,11264, Long.: -46,84853) está localizado no Córrego Rico, a jusante da mineração;
O ponto P20 (Lat.: -17,13772000, Long.: -46,82555000) localiza-se no Córrego Santo
Antônio; O ponto PY (Lat.: -17,14397, Long.: -46,82473) está situado no Córrego Neto, a
jusante da barragem de rejeito da mineração; o ponto P1 (La.t: -17,22494000, Long.: 46,88066000) está situado no Córrego Rico, na cidade de Paracatu, MG; o ponto P19 (Lat.:17,13603000, Long.: -46,82159000) está localizado no Córrego Santa Rita.

Figura 1: Localização cartográfica das estações de coleta de águas, sedimentos de corrente
e solos em Paracatu (MG): visão panorâmica.

3. Metodologia
Amostras de solos e sedimentos superficiais (até 10 cm de profundidade) foram
realizadas manualmente com o auxílio de uma pá de plástico. Em seguida, as amostras
foram devidamente acondicionadas em sacos plásticos zip-lock, resfriadas em gelo e
posteriormente armazenadas a -4°C até o momento das análises. A caracterização dos
solos e sedimentos foi feita através da determinação do teor de água nas amostras e análise
granulométrica. No laboratório, as amostras foram pesadas, transferidas para um bécher
previamente descontaminado e pesadas. Logo após, as amostras foram mantidas na estufa
para a secagem. Foram avaliados o teor de água nas amostras de solos e sedimentos.
Depois da etapa de secagem, o sedimento foi peneirado (malha < 2 mm) e macerado. Após
a maceração, o sedimento foi armazenado em sacos plásticos até o momento da extração.
Para a determinação das concentrações de fósforo total foi realizado um procedimento de
extração segundo Aspila et al. (1976). Posteriormente, as concentrações de P foram
determinadas por espectrofotometria segundo Grasshoff et al. (1983).

4. Resultados & Discussão
As tabelas seguintes (Tabela 1 e Tabela 2) apresentam os dados do conteúdo de
água nas amostras de solos e sedimentos da área de estudo. Os teores de água nas
amostras de solo variaram de 1,21 a 23,01%. Para as amostras de sedimento, a variação
encontrada foi de 16,07 a 45,97%.
Tabela 1: Caracterização do teor de água
nas amostras de solos coletadas na região
de Paracatu, MG.

Tabela 2: Caracterização do teor de água nas
amostras de sedimentos coletados na região de
Paracatu, MG.

As concentrações de P nas amostras de solo (Figura 2) variaram de não detectada a
0,0865 mg/g. A concentração mais elevada foi encontrada no ponto P2, que está situado no
Córrego Rico a jusante da área de mineração. Nas amostras de sedimento (Figura 3), as
concentrações de P variaram de 0,0705 a 0,08775 mg/g, sendo que a maior concentração
foi encontrada no P2.

Figura 2: Concentrações de fósforo total
nas amostras de solos coletadas na região
de Paracatu, MG.

Figura 3: Concentrações de fósforo total
nas amostras de sedimento coletadas na
região de Paracatu, MG.

5. Conclusões
Os valores encontrados neste presente estudo encontram-se abaixo do valor
estabelecido pela resolução CONAMA 344 (BRASIL, 2004) que dispõe sobre a qualidade de
sedimentos dragados. Da mesma maneira, segundo Marins et al. (2007), tais concentrações
obtidas determinam um ambiente não contaminado pelo elemento fósforo.
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Resumo As rochas anfibolíticas do Complexo Riacho da Barreira (CRB), identificadas durante o
mapeamento geológico da folha Salgueiro (1:100.000), realizado pela CPRM-SGB/RE, ocorrem a
oeste do Estado de Pernambuco e estão inseridas na porção centro-oeste da Província Borborema,
no Domínio da Zona Transversal. As rochas anfibolíticas do CRB ocorrem ora em associação
complexa de diversos tipos litológicos ora como camadas/lentes descontínuas concordantes à
estruturação regional. Compreendem hornblenda anfibolitos (máficas) e anfibolitos xistosos
(ultramáficas) cuja assinatura geoquímica se assemelha a basaltos toleíticos de derrame continental
(CFB). A integração dos dados geológicos, geoquímicos e isotópico (Sm-Nd) sugerem que estes
anfibolitos foram gerados a partir de fontes mantélicas em ambiente transtensional intracontinental,
instalado entre duas zonas de cisalhamento (Caiçara e Serra do Boi Morto), durante o evento
Brasiliano.

Abstract The amphibolithic rocks of the Riacho Gravatá Complex (CRB) were identified during
geological mapping of Salgueiro Sheet (1:1000.000), developed by the CPRM- Geological Survey of
Brazil/RE. The amphibolitic rocks of the CRB occur like a complex lithologic association or as a
discontinuous layers/lenses aligned in regional structures. This complex comprises hornblende
amphibolites (mafic) and amphibolites schist (ultramafic) rocks which geochemical signatures that
resemble continental tholeiitic basalts (CFB). The geological, geochemistry and isotopic (Sm-Nd) data
compositions suggest that these amphibolites have been generated from mantle source in an
intracontinental transtensional environment, installed between two shear zones (Caiçara and Serra do
Boi Morto), during the Brasiliano event.

Keywords: Província Borborema, Zona Transversal, derrame continental, toleíticos, anfibolitos.

1.INTRODUÇÃO O Complexo Riacho da Barreira (CRB), redefinido no mapeamento
geológico da folha Salgueiro (SC.24-V-B-III- escala 1:100.000) realizado pela CPRM-SGB–
SUREG/RE, ocorre na porção Oeste do Estado de Pernambuco, no setor centro-leste da
folha Salgueiro (Figura 1). Inserido na porção centro-oeste da Província Borborema, o CRB
compõe o Domínio B (informal), um dos cinco domínios lito-estruturais identificados na folha.
O Domínio B se distribui como uma faixa/lente alongada e encurvada na direção NE-SW,
limitada por duas zonas de cisalhamento dextrais, a norte, pela Caiçara, que o coloca em
contato brusco com rochas metassedimentares do Complexo Salgueiro, e a sul, pela Serra
do Boi Morto, em contato brusco com as supracrustais (eo-neoproterozóicas) dos complexos
Riacho Gravatá e São Caetano e ortognaisses da Suíte Intrusiva Metagranitoides Cariris
Velhos. O CRB constitui-se por duas sequências: uma metavulcanossedimentar (CRB1), de
distribuição restrita e composta por uma associação complexa de rochas anfibolíticas
(metabásicas

e metaultrabásicas),

formação ferrífera

bandada,

gnaisses

quartzo-

feldspáticos e subordinados quartzitos e metarritmitos; e outra metassedimentar (CRB2),
com metarritmitos com intercalações de camadas/lentes de quartzitos e raras de anfibolitos,
gnaisses quartzo-feldspáticos e mármores, concordantes à estruturação regional. O CRB
está estruturado como uma mega-dobra sinformal assimétrica e fechada, com eixo com
caimento para ENE e flancos que se verticalizam e paralelizam nas zonas de cisalhamento.
O CRB é cortado por vários corpos alongados de granitoides/sienitoides do magmatismo
Neoproterozoico/Ediacarano. Neste trabalho as rochas metamáficas do CRB são
caracterizadas e a integração dos dados geológicos, geoquímicos e isotópico (Sm-Nd)
permitiram interpretar a sua evolução geotectônica.
2.ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA As rochas metamáficas do CRB afloram em
blocos e fragmentos soltos, em exposições rasteiras ou em pequenos lajedos e são
melanocráticas, de cor verde escura, verde claro a cinza claro. Apresentam textura
nematoblástica, equigranular fina e se classificam como hornblenda anfibolitos e anfibolitos
xistosos. Os hornblenda anfibolitos constituem-se por hornblenda, quartzo e, às vezes,
plagioclásio, como minerais essenciais; piroxênio, biotita, titanita, minerais opacos e apatita,
como minerais acessórios; e calcita, epidoto, saussurita e hidróxido de ferro, como minerais
secundários. Apresentam estrutura foliada, marcada pelo arranjo de agregados de
hornblenda e plagioclásio, por vezes estão bandados, localmente, são miloníticos, e,
ocasionalmente, exibem microdobras. Os anfibolitos xistosos são rochas metaultramáficas,
constituídas por ferro-actinolita, tremolita-actinolita, como minerais essenciais; plagioclásio,
minerais opacos e biotita, quartzo, apatita, turmalina como minerais acessórios e clorita e
hidróxido de ferro como minerais secundários. Apresentam estrutura xistosa a filitosa,
formada por agregados de Fe-actinolita/tremolita-actinolita (e/ou clorita e/ou biotita e/ou
minerais opacos) e por agregados de trama de forma de plagioclásio e quartzo. Estudos
petrográficos realizados nos anfibolitos, formação ferrífera e nos gnaisses quartzofeldspáticos de CRB1 e nos micaxistos e anfibolitos de CRB2 indicam que estes litotipos
foram metamorfizados na fácies anfibolito superior e retrometamamorfisados em condições
de fácies xisto verde, localmente, exibindo infiltração tardia de fluidos hidrotermais.
3.LITOGEOQUÍMICA No CRB os anfibolitos estudados estão pouco afetados por processos
pós-magmáticos. A maioria das amostras possui natureza básica (hornblenda anfibolitos),
com baixos conteúdos de Ni e # Mg (magmas evoluídos), com quartzo e hiperstênio na
norma, e classificadas como basaltos toleíticos (supersaturadas). Duas amostras deste
conjunto são picrobasaltos, com olivina e/ou hiperstênio na norma, e classificadas como
olivina basaltos e olivina toleítos (insaturados). As rochas ultrabásicas (anfibolitos xistosos)
tem elevados teores de MgO (~14% e 20%), Ni (257 a 889ppm), Co, As e/ou Sb e Mo

(componentes cumuláticos ou magmas primários) e se assemelham a composições de
komatiítos e de picritos, com composição normativa de basalto toleítico e olivina toleítos. Os
anfibolitos são rochas da série toleítica e no diagrama de Jensen (Figura 2A) distribuem-se
no campo das rochas toleíticas de alto ferro - HFT (hornblenda anfibolito) e de komatiítos
peridotíticos e basalto komatiíticos (anfibolito xistoso). As rochas básicas do CRB1, nos
diagramas para ETR (Figura 2B), normalizados para o condrito, desenvolvem padrões
subparalelos e pouco fracionados em relação ao condrito [(Ce/Yb)n variando de 3,54 a
4,75]; padrões pouco fracionados para os ETR leves [(Ce/Sm)N médio de 1,31], e discreto
fracionamento nos ETR pesados ((Gd/Yb)N média de 2,52) e anomalia de Eu [(Eu/Eu*)N
=1,01 a 0,84]. Os padrões dos hornblenda anfibolito (basálticos) do CRB1 e CRB2 são
discordantes sugerindo a recorrência de magmatismo máfico na região. No diagrama
expandido (Figura 2C), normalizado ao manto primitivo, os hornblenda anfibolitos mostram
padrões pouco fracionados, com baixa razão LILE/HFSE (<10), e subparalelos do Sr ao Yb,
com discretos empobrecimentos em Zr, Dy, Y e Yb, e comportamento variável nos
elementos móveis (Rb ao Pr). No diagrama de Pearce & Cann (1973), não mostrado, as
amostras incidem no campo dos basaltos intraplacas, exceto a amostra do CRB2. Nos
diagramas expandidos (Figura 2D), normalizados ao N-MORB as amostras de anfibolitos
(basaltos) mostram um enriquecimento em todos os elementos incompatíveis, exceto no Y e
Yb, e similaridade geoquímica com basaltos toleíticos de derrame continental (CFB).
4.CONCLUSÕES A assinatura geoquímica e a textura sugerem para os anfibolitos um
protólito ígneo de composições básicas-ultrabásicas. A maioria apresenta assinatura de
basaltos

toleíticos,

similares

àqueles

relacionados

a

ambientes

intracontinentais

extensionais. Os dados de campo sugerem que os anfibolitos do CRB representam antigos
derrames

ou

sills

que

ocorrem

intercalados

em

uma

sequência

de

rochas

metassedimentares clásticas-químicas, compatíveis com aqueles depositados em um
paleoambiente de rifte. As amostras de anfibolito xistoso podem representar zonas de
acumulação de olivina e/ou piroxênio no derrame/sill. A determinação isotópica (Sm-Nd) de
uma amostra de hornblenda anfibolito forneceu uma idade modelo TDM de 921Ma. e um
valor de εNd 600Ma de +4,03. A integração dos resultados sugere que o CRB constitui o
testemunho de um ambiente transtensional intracontinental, instalado durante o evento
Brasiliano, entre duas marcantes zonas de cisalhamento (Caiçara e Serra do Boi Morto),
que pode ter gerado uma atenuação litosférica e a injeção recorrente do magmatismo
máfico a ultramáfico (como sills ou derrames). Posteriormente, esta bacia pode ter sofrido
inversão tectônica no final do evento brasiliano.
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Figura 1 – Mapa de localização do Complexo Riacho da Barreira.

Campo com amostras de
hornblenda anfibolito do CRB

Figura 2 – Diagramas (A) Al2O3 –FeO*+TiO2-MgO; (B) Para os ETR; (C) Expandido; (D)
Expandido com alguns ambientes tectônicos (N-MORB-Sun & McDonough, 1989) com
amostras de hornblenda anfibolitos (losângulos) e anfibolitos xistosos (círculo) do Complexo
Riacho da Barreira.
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo a avaliação da qualidade da água subterrânea
consumida pela população do Setor Habitacional Jardim Botânico, na região central do Distrito
Federal, onde coexiste o saneamento in situ e o abastecimento por poços tubulares profundos. A
geologia da região contempla litotipos dos grupos Paranoá e Canastra e o contexto hidrogeológico
envolve os subsistemas fraturados F (Sistema Canastra), Q3/R3 e R4 (Sistema Paranoá), além dos
subsistemas porosos P1, P3 e P4. A base de dados representava as análises de 120 amostras
coletadas entre os anos de 2006 e 2009 em 34 poços da região, as quais foram interpretadas a partir
do tratamento estatísticos dos dados. O estudo pode determinar processos geoquímicos naturais e
antropogênicos que influenciam a qualidade das águas explotadas dos subsistemas fraturados,
identificando, em muitas amostras, anomalias de sódio, cloreto, potássio e nitrogênio e fosfato, além
de variações anuais e sazonais nas concentrações dos contaminantes.
Palavras chave: processos geoquímicos, qualidade da água, águas subterrâneas.

Abstract: This study aimed to evaluate the quality of groundwater consumed by the population who
live on Setor Habitacional Jardim Botânico in the central part of Federal District of Brasilia, where is
sanitation in situ and use of deep tube wells. The geology of the region include the rock types from the
Paranoá and Canastra units and the hydrogeological context involves the fractured subsystems F
(Canasta System), Q3/R3 and R4 (Paranoá System) and the porous subsystems P1, P3 and P4. The
database represents the analysis of 120 samples collected between the years 2006 and 2009 in 34
wells in the region, which were interpreted from the statistical treatment of the data. This study can
determine the natural and anthropogenic geochemical processes that influence water quality exploited
by the subsystems fractured, identifying, in many samples anomalies of sodium, chloride, potassium,
nitrogen and phosphate in addition to annual and seasonal variations in the contaminants
concentrations.
keywords: geochemical processes, water quality, groundwater.

1. Introdução
As águas subterrâneas do Distrito Federal estão situadas em região drenada por
pequenas bacias hidrográficas e, dessa forma, as mesmas têm função primordial na
manutenção das vazões dos cursos superficiais e no abastecimento dos núcleos urbanos
que não são beneficiados pelo Sistema Integrado de Abastecimento da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Sobretudo durante os últimos vinte
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anos, a água subterrânea tem se tornado de extrema relevância para abastecimento público
da região (CAESB, 1990). A expansão dos setores habitacionais (condomínios horizontais)
e a ampliação dos núcleos urbanos consolidados locados fora do alcance do sistema de
abastecimento público causou grande aumento na demanda da água subterrânea,
resultando consequentemente, na construção de centenas poços tubulares profundos.
O crescimento urbano desordenado associado à falta de ampla rede de coleta e
tratamento de resíduos sólidos e de efluentes domésticos que atendam toda a população
podem estra comprometendo a qualidade das águas subterrâneas do Distrito Federal. Este
trabalho propõe a avaliação dos processos geoquímicos que influenciam a composição das
águas subterrâneas explotadas para o abastecimento público do Setor Habitacional Jardim
Botânico.
2. Área de Estudos
O Setor Habitacional Jardim Botânico está localizado na região central do Distrito
Federal (Fig.1), na porção sudoeste da Bacia Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, onde
coexiste o saneamento in situ e o abastecimento público por águas subterrâneas. Na região
vivem cerca de 25 mil moradores em 23 condomínios horizontais de classe média.

Fig.1: Localização da área de estudos e dos poços tubulares profundos utilizados para o abastecimento público do
Setor Habitacional jardim Botânico.

No contexto geológico ocorrem rochas dos Grupos Paranoá e Canastra. O Grupo
Paranoá corresponde a uma sequência psamo-pelítica-carbonatada, representada na área
de estudos pelas unidades R3 (metarritmitos com predominância de corpos arenosos), Q3
(quartzitos finos médios) e R4 (metarritmito com predominância da fração pelítica) (Campos&
Freitas-Silva, 1998; Faria, 1989). O Grupo Canastra é composto por sericita filitos, clorita
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filitos, clorita carbonato filitos, quartzo sericita filitos com lentes e níveis de quartzito,
metarritmitos e raras lentes de mármores finos (Freitas-Silva & Dardenne, 1994).
No contexto hidrogeológico, os aquíferos da região subdividem-se em Subsistemas,
de acordo com o contexto geológico correspondente. De acordo com o mapeamento de
Campos & Freitas Silva (1998) na área de estudo ocorrem os aquíferos dos Sistemas P1, P3
e P4 do Domínio Poroso e dos Subsistemas Q3/R3 e R4 do Sistema Paranoá e do
Subsistema F do Sistema Canastra do Domínio Fraturado.
3. Materiais e Métodos
As amostras utilizadas neste projeto correspondem à Base de Dados fornecida pela
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), na qual constavam 120
análises físico-químicas de amostras coletadas entre os anos de 2006 a 2009 em 34 poços
tubulares profundos do Setor Habitacional Jardim Botânico. Em 2007 ocorreram duas
campanhas de amostragens, uma no período chuvoso, e outra no período seco. Foram
determinados 19 parâmetros para cada amostra de acordo com o estabelecido no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater.
O tratamento estatístico subsidiou a interpretação dos resultados. Forma
empregadas as técnicas de Correlação Bivariável e Análise de Principais Componentes.
4. Resultados e Discussão
A aplicação conjunta das técnicas de Correlação Bivariável e a Análise de Principais
Componentes evidenciou, a ocorrência de águas bicarbonatadas cálcico-magnesianas
naturais derivadas da dissolução dos carbonatos presentes nos litotipos locais, a alteração
da qualidade das águas, com entrada de efluentes domésticos e participação de fosfato,
nitrogênio, sódio, potássio e cloreto, e a ocorrência de defeitos construtivos ou sobreexplotação dos poços, com entrada de terrígenos no sistema (Ferreira, 2010).
A observação de que existe variação sazonal da qualidade das águas subterrâneas
em aquíferos fraturados contraria a normalidade do sistema, onde as composições das
águas são reflexo constante das rochas com as quais estão em contato. Durante o período
das chuvas, os contaminantes são carreados junto às águas. As plumas de contaminação
infiltram-se no solo, contaminando primeiramente o domínio poroso, e em seguida o domínio
fraturado. E, durante o período de seca, enquanto alguns elementos não são encontrados,
outros são concentrados pela diminuição do nível d’água. Quando existem defeitos
construtivos nos poços, a entrada da pluma de contaminação é facilitada (Ferreira, 2010).
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Já a variação anual indica incremento ou a modificação do tipo de influência atuante
sobre a composição das águas subterrâneas, que na área de estudos, deixou de ser
agrícola, na ultima década, e passou a ser principalmente urbana (Ferreira, 2010).
De acordo com Pieterse et al.(2003), os efluentes das áreas urbanas são as
principais fontes de nitrogênio e fosfato para os sistemas aquíferos. E de acordo com
Boaventura e Freitas (2006), no Distrito Federal, em locais onde há intensa ocupação
urbana com largo uso de fossas negras e valas para a destinação de águas residuais, a
elevação dos valores de ferro, nitrato, amônia, sulfato, cloreto, sódio, potássio, magnésio e
cálcio é um reflexo da entrada de efluentes no domínio poroso e sua posterior infiltração no
domínio fraturado.
5. Conclusão

A aplicação conjunta das técnicas estatísticas da Correlação Bivariável e Análise de
Principais Componentes mostrou-se uma ferramenta eficaz para discriminar os processos
geoquímicos naturais e antropogênicos que influenciam a composição das águas da região.
O processo geoquímico natural encontrado na área estudada é a dissolução dos
carbonatos, enquanto os processos geoquímicos antropogênicos atuantes são as entradas
de efluentes domésticos e de terrígenos no sistema. As variações sazonais e anuais dos
contaminantes indicam a migração das plumas de contaminação.
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Resumo
Foram analisadas diferentes misturas de seis marcas de cigarros para determinação dos
teores de Cd, Hg e Pb por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e com
geração de vapor frio. A maioria das misturas de uma mesma marca apresenta
concentração relativamente homogênea. Verificou-se que a marca Vila Rica apresentou as
maiores concentrações de Cd e Hg enquanto que a maior concentração de Pb foi observada
na amostra Marlboro Silver. O consumo de um maço por dia das misturas Marlboro Gold,
Silver, Blue e Lucky Strike Click Roll apresenta o maior potencial para ingestão de Cd.

Abstract
Different blends from six cigarette brands were analyzed to determine the Cd, Hg and Pb
level by graphite furnace and cold vapor atomic absorption spectrometry. Most of the blends
from the same brand showed a relatively homogeneous concentration. It was found that the
Villa Rica brand had the highest Cd and Hg concentration whereas the highest Pb
concentration was observed in the Marlboro Silver sample. The daily consumption of a pack
Gold, Silver, Blue Marlboro blend and Lucky Strike Click Roll blend presents the greatest
potential for Cd ingestion.
Palavras-Chave: Tabaco, elementos tóxicos, cadmio, mercúrio, chumbo.
1. Introdução
Alguns elementos traço são essenciais ao desenvolvimento do organismo, outros,
porém, são tóxicos mesmo em quantidades muito reduzidas, como é o caso de elementos
como Cd, Pb e Hg. Estes elementos são geralmente associados a efeitos mutagênicos,
teratogênicos, carcinogênicos e deficiência do sistema nervoso central (Knasmüller et al.,
1998; McLaughlin et al., 1999; Valko et al., 2006). As principais vias de entrada destes
elementos no organismo são ingestão e inalação. Ainda, outro fator que pode levar ao
aumento da concentração de metais tóxicos no organismo é o hábito de fumar.

Atualmente, são aproximadamente 1,2 bilhões de fumantes em todo mundo, sendo
que destes, 21 milhões vivem no Brasil (Iglesias et al, 2008). A espécie vegetal de maior
importância para produção do tabaco é a Nicotina tabacun da qual se origina a maior parte
dos cigarros industrializados. O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco, sendo a
região sul do país responsável por 90% da produção nacional e por grande parte da matéria
prima utilizada pelas maiores companhias produtora: Philip Morris e Souza Cruz (Moreira et
al., 1995). O consumo de tabaco é hoje considerado pela Organização Mundial de Saúde
como a primeira causa de morte no mundo.
A composição química do tabaco varia muito em função da planta da qual deriva, da
procedência e dos métodos utilizados em sua cultura. A planta do tabaco pode absorver
elementos tóxicos principalmente do solo e a concentração destes aumenta no tabaco com
o aumento de sua concentração no solo e depende de fatores como pH do solo, aplicação
de fertilizantes e pesticidas (Kazia et al., 2009). O objetivo deste trabalho é a determinação
dos teores de Cd, Hg e Pb em amostras de cigarros comercializados no Brasil.
2. Materiais e Métodos
Foram selecionadas seis marcas de cigarros: Marlboro, Free, Vila Rica, Lucky Strike,
Derby e Eight. Da marca Marlboro foram analisadas as misturas Red (MR), Blue (MB), Silver
(MS) e Gold (MG); da marca Free, as misturas Red (FR), Blue (FB), Silver (FS), e Fresh
(FF); da marca Derby, as misturas Vibrante (DBV), Autentico (DBA), Marcante (DBM),
Exclusivo (DBE) e Brilhante (DBB); da marca Lucky Strike, as misturas Red (LSR), Silver
(LSR) e Click Roll (LSC); as marcas Vila Rica (VR) e Eight (EGT) tiveram apenas uma
mistura analisada. As amostras foram obtidas diretamente no comércio. Os maços foram
abertos no laboratório e 10 cigarros foram retirados aleatoriamente. Destes foi retirado o
tabaco que foi pesado para determinação de sua massa média. Os invólucros de papel e o
filtro de cada cigarro foram descartados. O material obtido (tabaco) foi posto para secar em
estufa a 60ºC até peso constante, triturado e peneirado a uma granulometria de 100 mesh.
Aproximadamente 300 mg de amostra foram digeridos com 4mL de HNO3 conc. e 1 mL
H2O2 30% v/v em bloco digestor a 90oC por 2 hs. Para verificação da metodologia foram
utilizados os materiais de referência certificados Spinach Leaves (NIST-SRM 1570a) e Mixed
Polish Herbs (INCT-MPH-2).
As amostras e os materiais de referência foram analisados por Absorção Atômica
com Forno de Grafite no equipamento modelo AAnalyst 800 da Perkin Elmer para
determinação de Cd e Pb. Para construção das curvas de calibração foram preparadas
soluções de Cd e Pb a partir de soluções estoque destes elementos e uma solução de HNO3

0,2% (v/v) (Merck), foi usada como diluente. Para determinação do Hg foi utilizada a técnica
de Absorção Atômica com Geração de Vapor Frio, FIA CVAAS, utilizando-se o modelo FIMS
100 da Perkin Elmer, para determinação de mercúrio em sistema de injeção de fluxo. Os
cálculos foram feitos utilizando-se o programa Winlab 32 versão 6.2.0.0079 (Perkin Elmer).
3. Resultados e Discussão
Na Tabela 1 são apresentados os valores obtidos e valores certificados para os
materiais de referência (MR). Na Tabela 2 são apresentados os valores de umidade e
concentração dos elementos Cd, Hg e Pb nas amostras, em peso seco.
Tabela 1: Concentração de Cd, Hg e Pb nos materiais de referência em ng g-1
Hg ng g-1
Cd ng g-1
Pb ng g-1
MR
Este trabalho
Valor
Este trabalho
Valor
Este trabalho
Valor
certificad
certificado
certificado
o
MPH
20±9 (45)
18±2
189±11(5,8)
199±15
1867±232 (12)
2160±230
SL
33±16 (49)
30±3
2447±364 (15)
2890±70
282± 88(31)
(200)
Média±DP: média e desvio padrão de 4 determinações (desvio padrão relativo)

Tabela 2: Valores de umidade, concentração de Hg, Cd e Pb nas amostras analisadas em peso
seco
Hg ng g-1
Cd ng g-1
Pb ng g-1
Amostras Umidade (%) Média ± DP DPR Média ± DP DPR Média ± DP DPR
MG
19,2
4,94 ± 0,03
0,6
724 ± 4
0,5
958 ± 58
6,1
MS
25,1
5,7 ± 0,3
5,9
837 ± 41
4,9
4002 ± 21
0,5
MB
13,2
5,6 ± 0,8
13,9
759 ± 84
11,1
643 ± 30
4,7
MR
15,3
7,5 ± 0,6
7,8
655 ± 6
0,9
898 ± 46
5,1
FR
13,9
7,07 ± 0,04
0,5
556 ± 8
1,4
1735 ± 113
6,5
FS
25,3
7,7 ± 1,2
15,6
675 ± 20
3,0
1238 ± 19
1,5
FF
21,4
11,3 ± 0,2
1,8
584 ± 22
3,8
612 ± 6
1,0
FB
13,0
9,3 ± 1,5
15,9
564 ± 17
3,0
685 ± 11
1,6
EGT
10,7
22,5 ± 1,2
5,4
55 ± 8
1,5
763 ± 7
1,0
VR
11,0
25,8 ± 0,8
3,0
1263 ± 26
2,1
2344 ± 42
1,8
LSR
9,3
22,4 ± 0,7
3,1
627 ± 3
0,5
774 ± 4
0,6
LSS
9,6
24,0 ± 0,5
2,1
654 ± 6
0,9
842 ± 23
2,7
LSC
8,4
24,9 ± 1,1
4,5
707 ± 2
0,3
661 ± 1
0,2
DBV
9,5
23,7 ± 1,2
4,9
604 ± 6
0,9
1122 ± 15
1,3
DBA
9,0
22,8 ± 0,5
2,0
592 ± 10
1,7
620 ± 10
1,7
DBM
9,9
24,3 ± 1,2
0,7
636 ± 13
2,1
823 ± 33
4,0
DBE
9,5
24,9 ± 0,3
1,0
608 ± 20
3,3
779 ± 14
1,7
DBB
9,0
22,7 ± 0,8
3,7
678 ± 15
2,3
783,5 ± 0,8
0,1
Média e desvio padrão de 2 determinações
DPR: desvio padrão relativo

Pode-se verificar pelos resultados da Tabela 2 que a marca Vila Rica (VR)
apresentou as maiores concentrações de Cd e Hg enquanto que a maior concentração de
Pb foi observada na amostra Marlboro Silver (MS). As concentrações de Cd e Hg tendem a
ser homogêneas entre as diferentes misturas das diferentes marcas apresentando
coeficiente de variação menor que 10% nas marcas Derby e Lucky Strike e entre 10 e 20%
nas marcas Free e Marlboro. O teor de Pb, no entanto, apresentou coeficiente de variação
de 12 a 98% entre as diferentes misturas das marcas consideradas.
Considerando a massa média de tabaco por cigarro igual a 0,65g (obtido das
pesagens de 10 cigarros por maço) e considerando que todo o Cd, Pb ou Hg presente no
cigarro seja absorvido pelo organismo (situação mais crítica), o consumo de 20 cigarros (1
maço) diários da marca Vila Rica acarretaria em uma ingestão de 16,4 µg de Cd e 0,3 µg de
Hg enquanto que o consumo de um maço de Marlboro Silver acarretaria uma ingestão de
52 µg de Pb por dia. Tendo em vista os limites de ingestão diários de 9 µg de Cd, 282 µg de
Pb e 21 µg de Hg (OMS, 1988; WHO, 1990) o consumo de um maço por dia das misturas
Marlboro Gold, Silver, Blue e Lucky Strike Klick Roll ultrapassariam o limite para ingestão de
Cd, enquanto que em nenhum caso os limites para Pb e Hg seriam atingidos. Os limites
considerados nesta interpretação são para pessoas com 70 kg de massa corpórea e não
estão sendo levados em consideração efeitos cumulativos destes elementos no organismo.
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Resumo: As emissões de óxido nitroso (N2O) foram determinadas nos meses de maio de 2010,
fevereiro e junho de 2011, em uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) com sistema de lodos
ativados convencional. Neste estudo avaliaram-se as emissões de N2O e sua relação com a variação
temporal da carga orgânica e de nitrogênio total (NT) afluente à ETE, e com as formas nitrogenadas
+

-

inorgânicas (NH4 e NO3 ) e o grau de aeração do esgoto no tanque de aeração. Os fatores de
emissão (FEs) balizados na população atendida, nos meses de fevereiro e junho de 2011, foram uma
ordem de grandeza superior ao FE determinado no mês de maio de 2010 e ao FE proposto pelas
diretrizes de 2006 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para inventários
nacionais de gases do efeito estufa.

Palavras-chave: óxido nitroso, tratamento de esgotos, lodos ativados.

Abstract: Nitrous oxide (N2O) emissions were determined in May 2010, February and June 2011, in a
Wastewater Treatment Plant (WWTP) with conventional activated sludge process. This study
evaluated the emissions of N2O and its relationship to the temporal variation of the organic load and
+

-

total nitrogen (TN) in the WWTP influent, and the nitrogen inorganic compounds (NH4 and NO3 ) and
the intensity of the wastewater aeration in the aeration tank. The emission factors (EF) based on
population served in the months of February and June 2011 were an order of magnitude higher than
the EF determined in May 2010, and higher than the EF proposed by the 2006 guidelines
Intergovernmental Panel on Climate Change for national inventories of greenhouse gases.

Keywords: nitrous oxide, wastewater treatment, activated sludge

1. Introdução

O óxido nitroso (N2O) é um gás que contribui tanto diretamente para o aquecimento
global quanto indiretamente para o consumo do ozônio estratosférico. Um aumento em 13%
nas emissões globais de N2O oriundas do tratamento de esgotos é estimado para o período
compreendido de 2005 a 2020 (LAW et al., 2012). Entretanto, uma grande variabilidade é

observada nos fatores de emissão (FEs), balizado na carga de nitrogênio total (NT) afluente,
disponíveis na literatura oriundos de estudos realizados em Estações de Tratamento de
Esgotos (ETEs) (0-25%) (LAW et al., 2012). Tal variabilidade é associada, principalmente, a
diferentes condições operacionais empregadas nas ETEs estudadas (FOLEY et al., 2010).
Alguns

parâmetros

operacionais

são

reportados

na

literatura

como

diretamente

responsáveis pela intensificação na produção e emissão de N2O, destacando-se dentre eles,
a carga orgânica e de NT afluente, idade do lodo, concentração de oxigênio dissolvido (OD)
e, principalmente, o grau de aeração do esgoto (LAW et al., 2012; RIBEIRO et al., 2013).
O presente estudo teve como proposta a continuação das investigações que vêm
sendo desenvolvidas em uma ETE de lodos ativados convencional (RIBEIRO et al., 2013),
tendo como objetivo avaliar a relação das emissões de N2O com a variação temporal da
carga orgânica e de NT afluente, e com as formas nitrogenadas inorgânicas (NH4+ e NO3-) e
o grau de aeração do esgoto no tanque de aeração, com vistas à busca de soluções para
atenuação das emissões de N2O nesse sistema.
2. Materiais e Métodos

A ETE escolhida para a realização do presente estudo é a mesma detalhada por
Ribeiro et al. (2013) e localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ETE de
estudo utiliza como sistema de tratamento de esgotos o processo de lodos ativados
convencional. O processo de aeração nesta ETE é diferenciado por zonas, sendo a aeração
realizada em um total de 6 zonas (ZNs) presentes no tanque de aeração. A vazão de ar em
cada zona é variada em virtude do número de difusores presentes em cada uma delas (ZN1
= 29 dif., ZN2 = 1184 dif., ZN3 = 640 dif., ZN4 = 500 dif., ZN5 = 898 dif., ZN6 = 612 dif.). A
ZN1 é diferenciada das demais zonas pela presença de difusores de bolhas grossas,
possuindo apenas a função de homogeneização do efluente do tratamento primário e do
lodo biológico que retorna do decantador secundário (RIBEIRO et al., 2013). As demais
zonas (ZN2 a ZN6) são caracterizadas por possuírem difusores de bolhas finas, tendo como
vantagens boa capacidade de mistura e elevada transferência de oxigênio (RIBEIRO et al.,
2013).
Foram realizadas três amostragens referentes aos meses de maio de 2010, fevereiro
e junho de 2011, de forma a avaliar o comportamento e magnitude das emissões de N2O em
função da carga orgânica e de NT afluente à ETE, assim como pela relação com as formas
nitrogenadas inorgânicas (NH4+ e NO3-) e o grau de aeração do esgoto no tanque de
aeração. Os procedimentos de coleta, tratamento e análises das amostras de gás e esgoto
para determinação da concentração de N2O e das formas nitrogenadas inorgânicas (NH4+ e

NO3-), além do cálculo para determinação do fluxo de N2O, seguiram os procedimentos
adotados por Ribeiro et al. (2013). Durante as amostragens também foram realizadas
medições in situ da concentração de OD por meio de uma sonda multiparamétrica (Hanna
Instruments, modelo HI-9828). Foram coletadas amostras de esgoto bruto e tratado para a
determinação da concentração de NT em laboratório. Os dados da demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), referente ao esgoto bruto e tratado,
foram fornecidos pelo laboratório da ETE.

3. Resultados e Discussão

As maiores emissões de N2O no tanque de aeração da ETE de estudo foram
determinadas nos períodos de maiores cargas orgânicas (expressas em DBO e DQO) e de
NT afluentes, como observado anteriormente por Ribeiro et al. (2013) nos meses de inverno.
As maiores cargas afluentes resultam na entrada de maiores cargas orgânicas e de NT,
especialmente NH4+, na primeira zona do tanque de aeração (ZN1) (Tabela 1). A menor
disponibilidade de OD em razão da elevada carga orgânica e supressão do processo de
nitrificação promove o acúmulo do substrato NH4+ nas primeiras zonas, que após redução
da carga orgânica é rapidamente consumido por bactérias nitrificantes em condições de
concentração de OD ≥ 2 mg L-1, condição que aparenta favorecer ambos os processos de
oxidação da matéria orgânica e nitrificação. Após evolução do processo de nitrificação,
expresso na razão molar (NO3-/NH4+), a concentração de N2O no meio líquido é controlada
diretamente pela quantidade de difusores de ar em cada zona, cuja magnitude das
emissões de N2O é associada à purga (air stripping) em razão da quantidade de ar insuflado
em cada zona do tanque de aeração.
Tabela 1 - Dados de carga de DBO, DQO e NT afluentes à ETE, e N-NH4+ no tanque de
aeração (ZN1) e carga de N emitido como N2O no tanque de aeração, nos meses de
fevereiro e junho de 2011.
+
Carga de N
Carga de DBO Carga de DQO Carga de NT Carga de N-NH4
Amostragem
(afluente)
(afluente)
(afluente)
(ZN1)
emitido como N2O
(dia/mês/ano) (kg DBO dia-1) (kg DQO dia-1) (kg NT dia-1)
(kg N dia-1)
(kg N dia-1)
17/02/11
3,2 × 104
7,4 × 104
4,4 × 103
4,2 × 102
11,4
4
4
3
30/06/11
4,2 × 10
8,7 × 10
5,4 × 10
6,0 × 102
16,2
A magnitude das emissões de N2O nos meses de fevereiro e junho de 2011,
expressa como fator de emissão balizado na população atendida, vazão de esgoto bruto e
carga de NT afluente, foi uma ordem de grandeza superior ao observado em maio de 2010
(Tabela 2). Além disso, os FEs balizados na população atendida, nos meses de fevereiro e
junho de 2011, foram superiores ao proposto pelas diretrizes de 2006 do Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para inventários nacionais de gases do
efeito estufa, que propõem como FE 3,2 (2-8) g N2O pessoa-1 ano-1 para o caso de ETEs
com processos de nitrificação e desnitrificação controlados (IPCC, 2006). Por outro lado, o
FE determinado em maio de 2010 foi inferior ao proposto pelo IPCC (2006). Tal resultado
pode ser explicado pela utilização nos meses de fevereiro e junho de 2011, de vazão de ar,
aproximadamente, 45% superior à utilizada em maio de 2010. Logo, a utilização de aeração
suficiente para promover os processos microbiológicos de oxidação da matéria orgânica e
nitrificação é necessária para minimizar as emissões de N2O.

Tabela 2 - Fatores de emissão de N2O balizados na população atendida, vazão de esgoto
bruto e carga de nitrogênio total afluente nas amostragens realizadas em maio de 2010,
fevereiro e junho de 2011.
Fator de
Fator de
% N-N2O emitido
Amostragem
Emissão
Emissão
em relação a
(dia/mês/ano) (g N2O pessoa-1 ano-1) (g N2O L-1esgoto) carga de NT afluente
18/05/10
2,9
2,4 × 10-5
0,04
17/02/11
13,8
1,2 × 10-4
0,26
-4
30/06/11
19,6
1,9 × 10
0,30

4. Conclusão

A utilização de idade do lodo adequada a fim de minimizar influências ambientais e
favorecer a obtenção de processos de nitrificação completos não é suficiente para um
sistema de tratamento de esgotos alcançarem baixas emissões de N2O. O controle da
aeração também se faz necessário, de forma a favorecer também processos de nitrificação
completos e, principalmente, minimizar a contribuição no processo físico de transferência
desse gás para a atmosfera.
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Resumo: O lodo de esgoto é o resíduo obtido do tratamento dos esgotos, que devido aos altos
teores de matéria orgânica e nutrientes, pode ser utilizado de forma sustentável como fertilizante
agrícola e condicionador de solos. Porém, sua composição pode conter altas concentrações de
metais pesados limitando seu uso no solo, de acordo com a legislação. Assim, este estudo teve como
objetivo avaliar o risco de contaminação por metais pesados de um latossolo distrófico de Alfenas, no
sul de Minas Gerais, tratado com diferentes concentrações de lodo de esgoto, por meio da
comparação com os teores máximos permitidos pela legislação. Assim, foi conduzido um experimento
-1
em vasos, com a aplicação do lodo em concentrações equivalentes a 0, 60, 120 e 180 t ha em
delineamento inteiramente casualizado. Os resultados indicam que a aplicação do lodo aumentou os
teores de todos os metais analisados, com exceção do cromo, porém em nenhum caso superou os
-1
limites estabelecidos pela legislação brasileira. Este estudo sugere que a aplicação de até 180 t ha
de lodo de esgoto não contaminou o solo com metais pesados, porém o uso desse resíduo na
agricultura deve ser feita de maneira controlada para evitar o risco de poluição ambiental.
Palavras chaves: poluição do solo, resíduos, biossólido, contaminação ambiental
Abstract: Sewage Sludge is the residue obtained with the treatment of sewage. Due to its high levels
of organic matter and nutrients, can be used sustainably way as agricultural fertilizer and soil
conditioner. However, its composition can contain high levels of heavy metals which limits its use in
soil, considering the limits established by law. This study aims to evaluate the risk of contamination by
heavy metals from a latosol dystrophic of the Alfenas, southern of Minas Gerais state, treated with
different concentration of sewage sludge by comparison with the maximum levels allowed by the
legislation. Thus, an experiment was conducted in pots, with the applications of sludge at
-1
concentrations equivalent to 0, 60, 120 and 180 t ha in completely randomized design. The results
indicate that the application of the sludge increased the levels of all metals analyzed, with the
exception of chrome, but in this case, no exceeded the limits established by the Brazilian legislation.
-1
This study suggests that the application of up to 180 t ha of sewage sludge not contaminated the soil
with heavy metals, but the use of this residue in agriculture should be done in a controlled way in order
to avoid the risk of environmental pollution.
Key words: soil pollution, waste, biosolids, environmental contamination

1. Introdução
O lodo de esgoto é o resíduo obtido após o tratamento dos esgotos, de modo
diminuir os efeitos deletérios dos esgotos despejados in natura no ambiente, sem que seja
agente de poluição (SINGH & AGARWAL, 2008). Esse resíduo possui alto teor de matéria
orgânica e umidade, além de macro e micronutrientes essências às plantas, principalmente

N e P, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (CEZAR et al.,
2012).
Contudo, o lodo pode conter elevadas concentrações de substâncias perigosas,
como os metais pesados, que limitam sua aplicação no solo (KIDD et al., 2007). Ressalta-se
que a contaminação do solo por elementos tóxicos é uma forma de degradação ambiental
devido, principalmente, à crescente contribuição antrópica, afetando a qualidade e a
capacidade produtiva dos solos (MACÊDO & MORRIL, 2008).
Os teores máximos de metais que podem ser acumulados no solo com a aplicação
do lodo de esgoto são estabelecidos pelas Resoluções CONAMA n° 375 e n° 380 de 2006
(CONAMA, 2006). Portanto, avaliou o risco de contaminação por metais pesados de um
latossolo distrófico característico de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, tratado com doses
crescentes de lodo de esgoto, pelo cotejo com os limites de metais definidos pela legislação.
2. Material e Métodos
O trabalho foi realizado nas instalações da Universidade José do Rosário Vellano Unifenas, no setor de experimentação do Instituto de Ciências Agrarias, situada na cidade
de Alfenas – MG, a 880 m de altitude, 21° 25’ de latitude sul e 45° 57’ de longitude oeste. O
experimento foi conduzido no período de 04 de junho a 04 de julho de 2012 em uma casa de
vegetação, utilizando vasos de polietileno de 6 dm3. O solo utilizado foi um latossolo
distrófico de textura argilosa.
O lodo utilizado foi gerado na ETE Santana, em Varginha – MG, pertencente à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Foi feita a análise de metais
pesados no lodo por Espectrometria de Emissão Ótica com plasma indutivamente acoplado
(ICP-OES) e os seguintes resultados foram obtidos: Cd = 0,16 mg dm-3; Pb = 0,32 mg dm-3;
Ni = 118 mg dm-3; Cr = 0,32 mg dm-3; Cu = 8,33 mg dm-3 e Zn = 184,97 mg dm-3
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 4
tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram de concentrações equivalentes a 0; 60;
120 e 180 t ha-1 de lodo de esgoto. Foi realizada a mistura a seco de porções de solo e lodo
e a mistura foi homogeneizada e transferida para os vasos. Logo após, o solo tratado foi
submetido à incubação por 30 dias, mantendo a umidade próxima à capacidade de campo.
Após a incubação foi coletada, de cada vaso, uma amostra de cerca de 0,5 dm3 de solo
para a análise dos metais pesados. Os metais Zn, Ni, Cu, Cd, Cr e Pb foram extraídos por
ácido dietilenotriaminopentaacético (DTPA) e determinados por ICP-OES. Os resultados das
análises de metais pesados no solo foram certificados pela análise simultânea da amostra
certificada de solo tratado com lodo de esgoto CRM – 143R (Institute for Reference

Materials and Measurements from European Comission), da Bélgica. Os dados obtidos
foram submetidos à análise de variância e as médias testadas com o teste de Skott Knott.
3. Resultados e Discussão
O acúmulo de metais pesados no solo devido à aplicação de lodo de esgoto é um
dos aspectos que causa preocupação com relação à segurança ambiental necessária para o
uso desse resíduo na agricultura. As comparações entre os teores de metais acumulados no
solo nos diferentes tratamentos com os limites estabelecidos pelo CONAMA são
apresentados na Tabela 1. Todos os metais apresentaram teores abaixo do permitido pela
legislação brasileira, mesmo na concentração de 180 t ha-1, a maior aplicada. Os resultados
das análises da amostra certificada (CRM-143R) validaram as análises realizadas.
Tabela 1. Teores de metais pesados no solo (mg dm-3) com aplicações de diferentes
concentrações de lodo de esgoto, em comparação com a resolução CONAMA 375.
Tratamentos
Cd
Pb
Ni
Cr
Cu
Zn
0
0b
0,505 c
0,338 c
0,345 a
0,225 d
0,4 d
60
0,01 a
0,662 c
1,135 c
0,000 a
2,225 c
17,0 c
120
0,02 a
0,840 b
6,202 b
0,000 a
5,600 b
43,0 b
180
0,02 a
1,100 a
9,350 a
0,000 a
8,600 a
69,7 a
CONAMA 375
2
20,5
37
77
158,5
222,5
Teste F
0,0010
0,0008
<0,0001
0,2148
<0,0001
<0,0001
CV %
18,20
19,51
15,84
304,50
18,98
17,30
VC. CRM – 143R
72 ± 1,8 174 ± 5
1063 ± 16 426 ± 12
--------VO. CRM – 143R
70,11
180,13
1051,30
417,74
--------Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entrei si pelo teste de Skott Knott
a p<0,05. VC: valor certificado. VO: valor obtido na amostra de referência
Os maiores teores encontrados foram de Zn e Ni, que variaram de 0,4 a 69,7 e 0,3 a
9,3 mg dm-3, respectivamente. Esses resultados eram esperados por que esses foram
também os metais encontrados em maior quantidade no lodo.
No tratamento controle não foi encontrado nenhum teor de Cd no solo. Nos
tratamentos com aplicação do lodo os teores desse metal variaram de 0,01 a 0,02 mg dm-3,
não apresentando diferenças significativas. A aplicação do lodo não influenciou os teores de
Cr no solo. Com relação ao Pb e Cu, os maiores teores foram obtidos com aplicação 180 t
ha-1 do lodo.
No entanto, o acúmulo de metais no solo não é determinado apenas pela taxa de
aplicação do lodo, mas também pela taxa de remoção dos metais pelas plantas e lixiviação
através do perfil do solo, que são influenciadas pelas suas propriedades químicas e físicas.
O aumento nas concentrações de Cu, Cr, Ni e Zn em solos adubados por dois anos com
lodo de esgoto foram observados também por OLIVEIRA & MATTIAZZO (2001).

Embora, mesmo com a aplicação da concentração máxima de lodo nenhum metal
tenha ultrapassado os teores máximos permitidos pela legislação, aplicações sucessivas
desse resíduo podem, com o tempo, elevar os teores de metais no solo a níveis perigosos.
Os metais pesados podem se bioacumular e biomagnificar na cadeia trófica e, portanto, o
consumo de plantas contendo altos níveis de metais pode representar risco à saúde
humana e, dependendo das condições ambientais e das taxas que os metais pesados são
adicionados ao solo, estes elementos podem ser lixiviados através do perfil do solo, e
consequentemente, contaminar o lençol freático (WANG et al., 1994).
Por esse motivo, em áreas onde o lodo é aplicado como fertilizante, é necessário
realizar um controle da quantidade de metais que é adicionada e retirada do solo, para evitar
a contaminação dos organismos que vivem no solo, culturas agrícolas, animais e do próprio
homem, além das águas subterrâneas.
4. Conclusão
A aplicação de até 180 t ha-1 do lodo de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto
Santana do Município de Varginha – MG promoveu aumento significativo do teor de todos
os metais analisados no solo com exceção do cromo, porém em nenhum caso superou os
limites estabelecidos pela legislação. Os resultados mostram que o lodo apresenta
condições de ser utilizado como insumo agrícola, porém sua aplicação em solos deve ser
feita de forma controlada, respeitando a legislação vigente, para que seus benefícios
superem os riscos de poluição ambiental, especialmente, por Zn e Ni.
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RESUMO
O estado do Espírito Santo é caracterizado pela ocorrência de rochas paraderivadas de fácies
granulito (metatexitos estromáticos) e granitoides do tipo S (diatexitos). Os metatexitos estromáticos
possuem associação mineral formada por k-feldspato, plagioclásio, granada, biotita, quartzo,
sillimanita, espinélio e cordierita. Os diatexitos podem ser divididos em dois tipos de granitoides, um
caracterizado pela presença de biotita orientada e outro leucocrático com granada. A composição
química dessas rochas evidencia que são migmatitos que apresentam protólito sedimentar.
PALAVRAS-CHAVE: Metatexito; Diatexito; Geoquímica.

ABSTRACT
The state of Espirito Santo is characterized for occurrence of rocks derived sedimentary rocks of
granulite facies (stromatic metatexite) and type-S granitoids (diatexite). The stromatic metatexite are
formed for k-feldspar, plagioclase, garnet, biotite, quartz, sillimanite, spinel and cordierite. The
diatexites are divided in two types. The first is characterized for presence oriented biotite and the
second is leucocratic with occurrence of garnet. The chemistry composition of metatexites and
diatexites indicate sedimentary derivation for these migmatites.
KEYWORDS: Metatexite; Diatexite; Geochemistry.

1. INTRODUÇÃO
A área estudada está situada na porção centro-sul do estado do Espírito Santo,
numa região geologicamente conhecida pela abundância de litotipos de fácies granulito e
granitoides anatéticos. No presente trabalho foi realizada a caracterização petrográfica e
geoquímica de litotipos paraderivados que compõem o Complexo Paraíba do Sul na região
dos munícipios capixabas de Aracruz, Fundão, Santa Leopoldina, Domingos Martins e
Alfredo Chaves. As rochas associadas encontradas nos afloramentos estudados também
foram descritas. Foram confeccionadas 35 lâminas delgadas e 15 amostras foram
selecionadas para análise química de rocha total. As análises de elementos maiores foram
realizadas via Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X (FRX), no laboratório ACME.

2. GEOLOGIA
A região estudada encontra-se inserida na porção sul do Orógeno Araçuaí, mais
especificamente no domínio interno dessa entidade geotectônica. As rochas que afloram na
região são paragnaisses de fácies granulito do Complexo Paraíba do Sul, correlacionáveis
na porção norte do estado do Espírito Santo ao Complexo Nova Venécia. Associadas a
essas rochas têm-se os biotita-granada granitos foliados da Suite Ataléia (Suíte G2) e
leucogranitos com granada e cordierita da Suite G3. Os granitoides correspondem
respectivamente a fusão do paragnaisse e a fusão da Suite G2 (Pedrosa-Soares et al.
2007).
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os litotipos encontrados podem ser divididos em dois grupos distintos: diatexitos e
metatexitos estromáticos. Os primeiros só foram observados na região dos municípios de
Fundão, Santa Leopoldina e Ibiraçu (parte mais setentrional) e podem ser subdivididos em
dois tipos distintos: diatexito foliado e diatexito leucocrático. O diatexito foliado é
caracterizado pela paragênese k-feldspato + plagioclásio + quartzo ± biotita ± granada. Os
feldspatos são os minerais mais abundantes. Encontram-se euédricos a anédricos e
possuem granulação grossa. O quartzo perfaz em torno de 20% da rocha e ocorre como
grãos anédricos frequentemente de granulação grossa. A biotita ocorre sob a forma de
palhetas tabulares que possuem direção preferencial e que comumente estão associadas a
grãos de granada anédricos a subédricos. Os diatexitos leucocráticos frequentemente são
encontrados como enclaves dentro do diatexito foliado, que além deste costuma ter
enclaves de metatexito estromático. São rochas que não possuem foliação e caracterizamse pela paragênese k-feldspato + plagioclásio + quartzo + granada ± cordierita. Os
feldspatos ocorrem como grãos euédricos de granulação grossa. O quartzo ocorre como
grãos anédricos de granulação grossa e/ou como grãos finos vermiformes dentro de
granada. A granada é o mineral máfico sempre presente e ocorre sob a forma de
porfiroblastos centimétricos que frequentemente possuem inclusões de quartzo e em alguns
casos estão envoltos por cordierita. Quando a cordierita não envolve granada, ocorre sob a
forma de grãos anédricos poiquiloblásticos (inclusões de quartzo e feldspato) de granulação
grossa a muito grossa. Alguns grãos finos de hercinita anédrica e palhetas de biotita
formando simplectita com quartzo podem ser encontrados em quantidades inferiores a 1%.
Os metatexitos estromáticos são os litotipos mais abundantes e caracterizam-se por
bandas constituídas por biotita + granada + sillimanita ± hercinita ± cordierita intercaladas
com outras compostas por k-feldspato + plagioclásio + quartzo + granada. A porção mais
félsica pode ser considerada o neossoma do migmatito enquanto que a parte máfica

representaria o residuum. A granada é encontrada nas duas bandas e possui características
microestruturais bastante semelhantes. Ocorre como porfiroblastos anédricos a subédricos
de granulação grossa que podem deter inclusões de quartzo, feldspato, sillimanita e
hercinita. A granada portadora desses dois últimos minerais pode ser considerada restítica
(compõe o residuum). O feldspato ocorre em quantidade bastante variável e frequentemente
o plagioclásio é mais abundante. Pode ocorrer como grãos anédricos a subédricos, que em
alguns casos portam inclusões de sillimanita. O quartzo ocorre como grãos anédricos de
granulação grossa que perfazem de 10 a 25% dessas rochas. A biotita ocorre sob a forma
de palhetas que possuem orientação preferencial. Algumas palhetas formam simplectitas
com quartzo. A cordierita ocorre em quantidade bastante variável, podendo perfazer mais de
30% da rocha. Ocorre como grãos anédricos a subédricos de granulação fina a grossa que
portam inclusões de zircão, monazita, opacos e sillimanita. Em alguns casos encontra-se
simplectita envolvendo grãos de granada.
As paragêneses minerais presentes nas rochas estudadas indicam que as mesmas
são bastante aluminosas, o que é corroborado pelo diagrama da figura 1A. Nele todos os
litotipos plotam no campo das rochas peraluminosas. As duas rochas menos aluminosas
são diatexitos foliados, enquanto as outras são metatexitos estromáticos. No conjunto
desses últimos verifica-se uma variação considerável no conteúdo de alumínio, sendo que
duas amostras de metatexitos da região de Alfredo Chaves se destacam na abundância
desse elemento. No diagrama triangular ACF (Fig. 1B), observa-se que todos os litotipos
caem no campo reservado a folhelhos e grauvacas, indicando que essas rochas são
derivadas de litotipos sedimentares, conforme sugere suas paragêneses minerais.

Figura 1- A: Diagrama que mede aluminosidade da rocha, segundo os campos de Maniar & Piccoli
(1989). B: Diagrama triangular ACF de Miyashiro (1973), com A=Al2O3+Fe2O3total-Na2O-K2O, C=CaO e
F=FeOtotal+ MgO+MnO.

O grande volume de feldspatos presente nos diatexitos reflete nos seus conteúdos
relativamente altos de K2O (4,85% a 5,23%), Na2O (2,86% a 2,96%) e CaO (1,51% a
1,62%). No caso dos metatexitos, K2O (1,29% a 5,84%), Na2O (0,88% a 2,44%) e CaO
(0,64% a 1,58%) possuem conteúdos bastante variáveis, o que pode ser produto dos
diferentes graus de fusão parcial alcançados por esses litotipos. Os litotipos com porções
félsicas (leucossoma) mais espessas são aqueles que possuem o maior conteúdo desses
óxidos. Os metatexitos estromáticos possuem conteúdos de MgO (1,61% a 3,47%) e Fe2O3
(4,50% a 8,51%) maiores que os diatexitos (0,47% a 0,54% para MgO e 1,45% a 1,82%
para Fe2O3), o que é elucidado pelo grande volume de minerais máficos como cordierita,
espinélio, granada e/ou biotita nos primeiros. O enriquecimento relativo de MgO dos
metatexitos pode ser produto da perda de SiO2 (SiO2 entre 63,20% a 74,20%) durante a
fusão que gerou os diatexitos (SiO2 entre 73,20% a 74,10%).
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Resumo
O Platô da Ramada localiza-se na região oeste do escudo Sul-Rio-Grandense e apresenta uma das
melhores exposições da Formação Acampamento Velho (549±3Ma) na Bacia do Camaquã, cujo
magmatismo possui afinidade alcalina sódica e evolução, por cristalização fracionada, desde termos
básicos até ácidos. Rochas básica/intermediárias nesta área são mapeadas como Formação Hilário
(590Ma) cuja afinidade é alcalina potássica (shoshonítica). Este trabalho está focado na porção
oriental do Platô da Ramada, onde afloram rochas básicas, intermediárias e ácidas. Essas rochas
possuem afinidade alcalina sódica e, portanto, devem ser vinculadas a Formação Acampamento
Velho e não a Formação Hilário.

Palavras-chave: Bacia do Camaquã – Formação Acampamento Velho- magmatismo alcalino
Abstract
The Ramada Plateau is located in western Sul-Rio-Grandense shield and presents one of the best
exhibitions of Acampamento Velho Formation (549±3Ma) in the Camaquã Basin, which is a
magmatism with alkaline sodic affinity, that has evolved through fractional crystallization, from basic to
acid rocks. Rocks basic / intermediate in this area are mapped as Hilario Formation (590Ma) whose
affinity is alkaline potassic (shoshonitic). This work is focused on the eastern portion of the Ramada
Plateau, where basic, intermediate and acid rocks are exposed. These rocks have alkaline sodium
affinity and therefore should be linked to Acampamento Velho Formation and not to Hilario Formation.

Keywords: Camaquã Basin – Acampamento Velho Formation – alkaline magmatism

1 - Introdução
O Platô da Ramada é uma feição geomorfológica localizada cerca de 20 km ao sul
da cidade de Vila Nova do Sul, na porção centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul (Fig.
1). O Platô é composto por rochas da Formação Acampamento Velho (550Ma), de afinidade
alcalina sódica, que sucedem temporalmente e estratigraficamente a Formação Hilário
(590Ma), de afinidade alcalina potássica (shoshonítica). A Formação Acampamento Velho
constitui uma seqüência vulcânica bimodal, com grande predomínio de vulcanitos ácidos,

Figura 1 - Mapas geológicos simplificados do oeste do Escudo Sul-Rio-Grandense (A)
(modificado de Paim et al., 2000) e da porção oriental do Platô da Ramada (B) (modificado
de Sommer, 2003).

essencialmente gerados em fluxos piroclásticos pumícios (ignimbritos) e derrames riolíticos,
associados a lavas e corpos intrusivos de composição básica e intermediária. Ocorrem
termos intrusivos correlacionáveis, representados por granitóides alcalinos, dominantemente
metaluminosos, da Suíte Intrusiva Saibro (Nardi & Bonin, 1991). De uma forma geral, corpos
vulcânicos básicos e intermediários no

Platô da Ramada são associados à Formação

Hilário, porém, trabalhos recentes tem mostrado que pelo menos em parte esses corpos são
alcalinos sódicos (Formação Acampamento Velho).
2 - Métodos de investigação
Os estudos litoquímicos fundamentaram-se nas análises químicas de 33 amostras
de rocha total que foram preparadas nos laboratórios da UFRGS e do Acme e
posteriormente analisadas pelo Acme Analytical Laboratories Ltd. com filial na cidade de
Goiânia – GO e matriz em Vancouver, Canada, utilizando a técnica de ICP para os
elementos maiores e ICP-MS para os elementos menores, traços e terras raras.
3 - Resultados e conclusões
Os conteúdos de SiO2 variam entre 49% a 74%, TiO2 0,13% a 2,46%, Fe2O3t 2,50%
a 15,65%, MgO 0,05% a 7,27%, CaO 0,05% a 10,89% e conteúdos de álcalis de 2,78% a
10,22%. Observam-se conteúdos variáveis de Ba (37 a 2970 ppm) e Sr (8,7-1395 ppm). A
baixa concentração desses elementos em geral está associada aos litotipos ácidos.
Na classificação no diagrama TAS para rochas vulcânicas (álcalis x SiO2) as
amostras posicionam-se aproximadamente na linha que separa rochas alcalinas de
subalcalinas (Fig. 2a), formando um trend comum em sequências moderadamente alcalinas
saturadas em sílica. Para distinção entre as séries alcalinas saturadas em sílica de afinidade
sódica e potássica (shoshonítica) utilizou-se o diagrama sliding normalization (Fig. 2b), que
utiliza a média dos teores de Zr-Ce-Sm-Y-Yb versus a média de Rb-Th-U-Ta, ambas
normalizadas pelo NYTS. Neste diagrama as rochas básicas posicionam-se próximo ao
limite entre os campos de rochas alcalinas sódicas e shoshoníticas, conferindo a elas uma
natureza moderadamente alcalina sódica. As rochas intermediárias ocupam o campo da
série alcalina sódica.
Observa-se um forte enriquecimento de ETRL em relação aos ETRP (Lan/Ybn 4,31 a
37,16), com uma notável anomalia negativa no conteúdo de Eu das rochas mais
diferenciadas e uma anomalia positiva de Eu das rochas básicas (Fig. 2c). No diagrama
Spider ocorre uma anomalia nos conteúdos de Sr, P e Ti, principalmente nos termos ácidos
(Fig. 2d).
Rochas de composições básica e intermediária da Bacia do Camaquã foram
tradicionalmente vinculadas à Formação Hilário até recentes trabalhos focados na porção
ocidental do Platô da Ramada mostrarem que rochas com este caráter também ocorrem na
Formação Acampamento Velho (Matté et al. 2012). O presente trabalho sugere que a
ocorrência dessas rochas se estende a porção oriental do Platô e cada vez mais se torna

importante a caracterização dessas rochas para o entendimento da evolução do
magmatismo da Formação Acampamento Velho.

Figura 2 - (a) Diagrama TAS para rochas vulcânicas. (b) Diagrama sliding normalization
*NYTS: Normalization to the Yenchichi-Telabit series. (c) Diagrama multielementar
mostrando o padrão dos elementos traços normalizados pelo padrão condrítico (d)
Distribuição dos Elementos Terras Raras normalizadas pelo MORB. Diagramas (b), (c) e (d)
seguem a mesma legenda do diagrama (a).
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Resumo: Nitrificação, desnitrificação, redução dissimilatória de nitrato à amônia (RDNA) e
anammox são os principais processos, redox do ciclo do N. O equilíbrio entre esses processos
bacterianos em sistemas aquáticos determina a perda de nitrogênio como gás N2. A presença
de algas, regulando a disponibilidade de compostos nitrogenados e O2, pode influenciar as
taxas de tais processos, alterando o equilíbrio deles no ambiente. Foram coletados sedimentos
de superfície a partir de uma ampla gama de sistemas aquáticos tropicais rasos para avaliação
do equilíbrio através de incubações utilizando a técnica de pareamento isotópico com N15. A
intensidade da decomposição microbiana, medida em taxas potenciais de consumo de O2,
variou de 3 ordens de magnitude, e o papel dos processos do ciclo do nitrogênio variaram da
mesma forma. A nitrificação potencial variou 10% em relação ao consumo de O2 em locais de
menor intensidade e até 0% nos locais mais intensos. A desnitrificação foi completamente
substituída pela RDNA, como o processo de redução dominante. Nos locais de baixa
intensidade, a anammox foi responsável por até 3% de redução de nitrato. A presença de algas
em algumas lagoas, consumindo intensamente o O2, reduziu a taxa de nitrificação e elevou a
de RDNA em relação à desnitrificação, devido a excreção de compostos carbônicos.
Palavras-chave: Nitrificação, desnitrificação, RDNA, anammox, lagoas tropicais rasas, algas.

1. Introdução:
Dois processos biológicos, desnitrificação e anammox, são conhecidos para
transformar compostos nitrogenados em nitrogênio atmosférico. Em conjunto com o
processo inverso, a fixação de nitrogênio, estes processos realizam a manutenção da
limitação significativa da produção primária na maioria dos ecossistemas. Em
ecossistemas de águas rasas, a desnitrificação é principalmente limitada em
sedimento, onde as condições anóxicas necessárias e os doadores de elétrons
adequados estão disponíveis (Seitzinger 1988). A anammox tem sido vista como
responsável por até 67% da produção de N2 em sedimentos marinhos e 0 à 8% em
estuários (Trimmer et al. 2006). Ambos os processos dependem do fornecimento de
NO3- ou NO2- advindo da nitrificação e de bacias de drenagem. A redução de NO3- à N2
também depende da concorrência direta com a redução de NO3- à NH4+ com a RDNA
(redução dissimilatória de NO3- a NH4+). Um dos determinantes da presença de N
inorgânico no sedimento é a remoção pela formação de N2 ou a sua reciclagem como
NO3- a NH4+ na coluna d’água, sendo dependentes da magnitude do acoplamento do
processo de nitrificação, que oxida NH4+ e produz NO3- em presença de oxigênio, com
a desnitrificação, a RDNA e a anammox.
Lagoas costeiras eutróficas exibem altas taxas de produção primária e
respiração, processos esses com capacidade de regular o O2 e a dinâmica de
nutrientes no sistema (Bartoli et al. 2012). A presença de algas, em geral, influencia o
fluxo de N na interface água-sedimento. Essas algas formam tapetes sobre o

sedimento e exercem a assimilação de N inorgânico, alterando sua disponibilidade
para os processos microbianos (Bartoli et al., 2012). Além disso, esses organismos
podem regular a zona óxica no sedimento através da produção e consumo de O2, o
que também interfere nos processos aeróbicos e anaeróbicos do ciclo do N. O objetivo
desse estudo foi identificar e explicar algumas tendências gerais na importância
relativa de processos redox do ciclo do nitrogênio através da triagem de 12 sistemas
de águas rasas, com grandes variações na composição química da água, estrutura
biológica, e a intensidade da decomposição da matéria orgânica no sedimento.

2. Métodos:
As amostras foram obtidas em setembro de 2001, em 12 lagoas, lagos e lagos
de sal, dentro ou próximo ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de
Janeiro, Brasil. Encontramos lagoas separadas do mar por barreiras de areia e com
salinidades de 0 a 60us, lagos de água doce oriundos de bacia de drenagem de
restinga que são pobres em nutrientes com água, ácidos húmicos, e lagos que
recebem água de assentamentos locais foram ricos em nutrientes e tem abundância
de fitoplâncton. As temperaturas in situ eram 26-29°C, e a água foi sempre bem
arejada (50-150% de saturação de ar) sem estratificação significativa. Sete
testemunhos com sedimentos intactos foram coletados concomitante a concentração
de O2 e a água coletada para análise de nutrientes e salinidade. O consumo de O2 foi
avaliado através de incubações com testemunhos de sedimento, avaliando sua
concentração no início da incubação, com 100% de O2 e após 2 horas de incubação
com os testemunhos fechados. Para a avaliação da nitrificação potencial,
desnitrificação, RDNA e anammox foi utilizado o método de pareamento isotópico com
adição de diferentes compostos marcados com N15 e avaliação dos produtos finais.
Dessa maneira, conseguimos avaliar a trajetória do nitrogênio no sedimento de cada
ambiente amostrado (Nielsen 1992). Para avaliar a presença e quantidade de algas
acima do sedimento, utilizamos lupas.

3. Resultados:
Todos os processos de N se correlacionaram especificamente apenas com as
taxas de consumo de O2. Assim, os locais amostrados foram separados de acordo
com o consumo de O2, sendo classificados como mais intensos ou menos intensos.
As taxas de consumo de O2 variam 3 ordens de magnitude (1,5-180nmol min-1
cm-3). As taxas mais elevadas foram encontradas em alguns dos sistemas com alga
(Pires, Preta, e Paulistinha) e no estuário eutrófico (Imboassica), e menor a atividade
foi vista nos dois lagos de água doce húmicas. Juntamente com o aumento do

consumo de O2, a contribuição da nitrificação foi de 9% para menos de 0,1%,
enquanto que a redução de nitrato foi totalmente substituída pela redução de N2 para a
produção de amônia. 3,4% da produção de N2 foi atribuída a anammox e apenas nos
locais ativos em relação ao consumo de O2.
Sistemas em que foram encontrados tapetes de algas acima do sedimento
apresentaram diferença significativa, se comparado aos locais sem esses organismos
fotossintéticos, em todos os processos microbianos de nosso estudo.
4. Discussão:
Neste estudo as taxas de consumo de O2 foram usadas como uma
aproximação da intensidade do consumo de matéria orgânica. As concentrações de O2
estavam próximas à saturação do ar em todos os locais indicando a relação de
decomposição aeróbia versus anaeróbica no sedimento. A taxa relativa de nitrificação
potencial variou de 0,01% a 9% da taxa de consumo específico de O2. A nitrificação no
sedimento é geralmente limitada pela disponibilidade de NH4+ ou de O2, ou pelo
número de bactérias nitrificantes (Meyer et al. 2008). O O2 e a NH4+, em princípio,
estão disponíveis na superfície do sedimento, e a taxa potencial da nitrificação indica a
presença dessa população. Logo, isso pode indicar que algum mecanismo não
revelado está controlando esse processo. Nos locais de baixa intensidade de consumo
de O2, a redução de NO3- é quase 100% via desnitrificação e passa para 100% via
RDNA nos locais mais intensos. A intensidade do consumo de O2 está ligada a
concentração de carbono em sedimentos e a RDNA prevalece quando a razão C/N é
elevada. Outro fator relevante é o nível de O2 no local, uma vez que a desnitrificação é
favorecida em microzones de O2, como próximo às raízes de macrófitas e outras
plantas (Reddy et al. 1989), como na Cabiúnas, onde há maior taxa de desnitrificação.
Nesse estudo, no entanto, a disponibilidade de NO3- foi muito baixa em todos os
locais, sempre inferior à 2 uM. Por isso, é provável que a relação desnitrificação/RDNA
não tenha sido controlada pela competição entre eles, mas por um balanço entre as
populações de bactérias aeróbicas e anaeróbicas que utilizam o NO3-. Outro processo
avaliado foi a anammox, que acontece em zonas onde NO3- e NH4+ coexistem, como
interface água-sedimento, e em ausência de O2. Essas são condições encontradas em
ambientes aquáticos, mas a elevada concentração de carbono orgânico, e a pouca
profundidade dos lagos estudados aqui, oxigenando o sedimento, limitam a anammox.
Em ecossistemas aquáticos rasos, é bastante comum serem encontrados
tapetes de algas na superfície dos sedimentos, principalmente por causa da presença
de luz e oxigenação da água por ventos. Alguns dos sedimentos estudados por nós
apresentaram essa cobertura algal, que nos permite sugerir que produziu O2 durante a
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nitrogenados e limitando a nitrificação e o crescimento dessa população bacteriana
(Risgaard-Petersen 2003). Além disso, as algas realizam excreção de carbono, e
todos esses fatores em sinergia, favorecem a RDNA em detrimento da desnitrificação,
que têm taxas mais elevadas, na ausência de algas (Figura 2B), ausência essa
também associada ao maior fluxo de N inorgânico, uma vez que as algas assimilam
nutrientes durante o fotossíntese, principalmente (Sundback and Miles 2002).
Nossos dados sugerem uma intensa regulação dos processos do ciclo do
nitrogênio, principalmente, por três fatores controladores: o oxigênio disponível, a
carga de carbono orgânico do sistema, e a disponibilidade de nitrato, com destaque
para o nitrato, uma vez que ele é o substrato inicial dos três processos anaeróbicos
avaliados. Entretanto, o processo aeróbico avaliado (nitrificação) apresentou uma
regulação por outros fatores reguladores não avaliados nesse estudo. Também
destacamos que a existência de algas em algumas das nossas áreas de estudo, indica
a presença de nutrientes disponíveis no meio para assimilação por microrganismos.
Porém, diante das baixas taxas dos processos do ciclo do N, notamos que os outros
fatores controladores ambientais também estão regulando esses processos,
favorecendo o crescimento algal. Com isso, sugerimos uma provável competição por
nutrientes entre algas e bactérias do ciclo do nitrogênio que realizam RDNA e
desnitrificação, já que a anammox deve ter sido também regulada pela elevada
concentração de carbono nos ambientes. Além disso, verificamos que a desnitrificação
foi desfavorecida na competição pela RDNA em função da maior disponibilidade de
carbono orgânico, atrelada a presença de algas que excretam esses compostos.
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Resumo: Determinações das concentrações de acid-volatile sulfides (AVS) foram realizadas em
sedimentos superficiais de um estuário da Baía de Guanabara (RJ), por meio de dois diferentes
métodos (espectrofotometria e gravimetria). O método gravimétrico tendeu a apresentar resultados,
em média, 50% mais elevados do que o espectrofotométrico. A gravimetria se mostrou mais
vantajosa quando comparada à espectrofotometria, em relação às suas análises em duplicatas terem
sido suficientes para uma reprodutibilidade aproximadamente 5 vezes melhor. Esta reprodutibilidade
foi de 4.4% em média, em comparação com a reprodutibilidade média de 21% obtida para a
espectrofotometria. Esta diferença entre as reprodutibilidades foi estatisticamente significativa.
Palavras-chave: sulfetos metálicos, sedimentos estuarinos, comparação de métodos.
Abstract: Concentrations of acid-volatile sulfides (AVS) were determined in surface sediments from
an estuary within Guanabara Bay (RJ) by using two different methods (spectrophotometry and
gravimetry). The gravimetric method presented results, in average, 50% higher than those obtained by
spectrophotometry. Gravimetry appears to be advantageous, showing duplicate analyses with
reproducibility nearly 5-times better. This reproducibility was 4.4% in average, in comparison with a
spectrophotometry average reproducibility of 21%. Such reproducibility difference was statistically
significant.
Keywords: metal sulfides, estuarine sediments, methods comparison.

1. Introdução
Diversos constituintes sedimentares contribuem para determinar a capacidade de
retenção de metais-traço em ambientes costeiros, como o carbono orgânico, sulfetos e
óxidos de Fe e Mn (SALOMONS & FÖRSTNER, 1984). Destaca-se que, entre os
mecanismos influenciadores da retenção dos metais, a formação de sulfetos metálicos
insolúveis

tem

sido
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para

determinar

o

comportamento desses elementos nos sedimentos estuarinos. Os metais podem ser
rapidamente incorporados pela fase sólida sedimentar formando monosulfetos amorfos,
operacionalmente definidos como sulfetos voláteis em meio ácido (acid-volatile sulfides –
AVS), que podem influenciar a capacidade dos sedimentos costeiros funcionarem com
sumidouros de metais-traço (MACHADO et al., 2010; NIZOLI & LUIZ-SILVA, 2012).
Nas últimas décadas, diversas pesquisas têm indicado que a proporção entre as
concentrações de AVS e as de metais simultaneamente extraídos (simultaneously extracted
metals – SEM) é importante para a previsão da biodisponibilidade dos metais nas águas

intersticiais dos sedimentos e sua conseqüente toxicidade aguda para organismos
bentônicos (CHAPMAN et al., 1998). Esta importância das possíveis associações entre o
comportamento geoquímico de metais-traço e o AVS gerou interesse pela aplicação de
diferentes métodos de extração e de determinação de AVS (por exemplo, por meio de
espectrofotometria e de gravimetria; ALLEN et al., 1991), embora poucos estudos no Brasil
tenham se dedicado à avaliação das metodologias envolvidas nesta determinação (e.g.,
MORTATTI et al., 2008).
Nesse contexto, este estudo compara a realização de determinações de AVS em
amostras de sedimentos superficiais de um estuário eutrofizado da Baía de Guanabara (RJ)
por meio de espectrofotometria e de gravimetria, para avaliar qual destes métodos seria
mais recomendável para futuros monitoramentos da qualidade ambiental. As amostras
foram obtidas da área estuarina mais eutrofizada da Baía da Guanabara, que recebe aporte
de esgoto doméstico e efluentes industriais da área metropolitana do Rio de Janeiro. Para a
técnica espectrofotométrica, foi também estudada a estabilidade de um padrão de sulfeto de
amônio, como alternativa para o sulfeto de sódio para realização da curva de calibração,
tendo em vista a restrição pelo Exército Brasileiro quanto à sua obtenção. Análises das
concentrações de SEM encontram-se em andamento, para futuras discussões.
2. Materiais e Métodos
Seis amostras de sedimentos superficiais coletadas previamente no estuário do Rio
Iguaçu (margem oeste da Baía da Guanabara) foram utilizadas para este estudo
(identificadas como amostras A, B, C, D, E e F), empregando uma draga do tipo van Veen,
sendo armazenadas em frascos de vidro descontaminados, vedados, e mantidos
congelados até o dia da análise. As determinações das concentrações de sulfetos (AVS) e
metais (SEM) foram realizadas após extrações conduzidas de acordo com a metodologia
descrita por Allen et al. (1991). As concentrações de AVS foram determinadas em duplicatas
das amostras pelos métodos espectrofotométrico (CLINE, 1969) e gravimétrico (ALLEN et
al., 1991). Foi feita uma avaliação da estabilidade da concentração do sulfeto de amônio,
com a técnica da iodometria. Este teste evidenciou que o composto pode ser usado durante
períodos inferiores a 24 horas, a partir do qual um decréscimo significativo nas
concentrações (de acordo com um teste t de Student; p < 0,05) foi observado.
3. Resultados e Discussão
Os resultados encontrados quanto às concentrações de AVS estão apresentados na
Tabela 1. Estes resultados evidenciam a tendência das concentrações obtidas pelo método
espectrofotométrico serem inferiores às obtidas pelo método gravimétrico, em média por um

fator de 1,50. Os resultados observados para os dois métodos foram significativamente
correlacionados, como mostrado na Figura 1 (r = 0,94; p = 0,006; n = 6). Isto evidencia que a
variabilidade dos dados apresentou uma mesma tendência geral, embora uma das amostras
tenha apresentado valores similares quanto aos dois métodos (amostra B).
A Figura 2 mostra uma comparação das medidas de reprodutibilidade para cada
amostra analisada em duplicatas (diferenças percentuais relativas às médias destas
duplicatas – DPR) e em relação às médias (± desvios-padrões) das medidas de
reprodutibilidade do total de amostras. Estas médias foram significativamente diferentes
(teste t de Student; p < 0,05). Desta forma, um aspecto ainda mais contrastante destes
resultados é que o método gravimétrico apresentou uma reprodutibilidade, em média,
aproximadamente cinco vezes melhor do que a reprodutibilidade encontrada para o método
espectrofotométrico (4,4% vs. 21,0%, em média). Somente uma das amostras apresentou
reprodutibilidade similar entre os métodos (amostra F).
Tabela 1. Concentrações de AVS obtidas pelos diferentes métodos empregados para cada amostra. As razões
entre as concentrações encontradas por gravimetria e por espectrofotometria são também apresentadas.
Concentração obtida por
Concentração obtida por gravimetria
Razão
Amostra
espectrofotometria
(mg/g)
(mg/g)
A

4,27

5,94

1,39

B

9,21

9,33

1,01

C

1,48

2,78

1,88

D

6,22

8,32

1,34

E

6,79

10,52

1,55

F

1,24

2,29

1,85

Média

4,87

6,53

1,50

Desvio padrão 2,87

3,15

-

Gravimetria (mg AVS/g)

12
10
8
6
4
2
0
0

2

4
6
8
10
Espectrofotometria (mg AVS/g)

12

Figura 1. Relação entre os resultados encontrados pelos diferentes métodos em relação às concentrações de
AVS nas amostras do Rio Iguaçu, Baía da Guanabara. A linha tracejada representa uma relação de 1:1. Os
símbolos indicam as médias e as barras de erro indicam os valores máximos e mínimos das duplicatas.
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Figura 2. Comparação das medidas de reprodutibilidade (diferenças percentuais relativas às médias) para cada
amostra (a) e em relação às médias (± desvios-padrões) das medidas de reprodutibilidade das seis amostras
avaliadas (b), apresentando os resultados de um teste t realizado para esta ultima comparação.

5. Conclusões
O método gravimétrico é essencialmente mais trabalhoso e exige controle de perdas
durante a filtração, bem como do aumento eventual de massa por absorção de umidade e
coprecipitação de AgCl junto ao Ag2S. Porém, se mostrou mais vantajoso quando
comparado ao espectrofotométrico, em relação aos resultados em duplicatas serem
suficientes para uma reprodutibilidade aproximadamente 5 vezes melhor, em média. Fatores
como flutuações no volume pipetado, deterioração da solução da solução colorimétrica e
exatidão fotométrica do espectrofotômetro podem contribuir para a menor reprodutibilidade
na espectrofotometria. Neste sentido é recomendada a realização de análises em triplicatas,
quando os resultados não se apresentarem consistentes, já que os estudos ambientais têm
um grande número de amostras, exigindo um procedimento rápido e sensível.
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Resumo
A baia que circunda Angra dos Reis e Ilha Grande apresenta influencia antrópica tanto pela dinâmica
das cidades ali instaladas, quanto pelo aumento da população quando em período de alta temporada
– uma vez que esta é uma região turística. Soma-se a isso, o fato de estarem situadas nessa mesma
região as duas usinas nucleares brasileiras (Angra 1 e 2), que se valem da baia da Ribeira para seu
arrefecimento. Portanto esse estudo visa identificar os possíveis contaminantes nessa região,
utilizando as concentrações de metais, principalmente cobalto, estrôncio, níquel e urânio, detalhar
sua fonte, através da utilização de assinaturas isotópicas de Pb/Pb, através da análise de sedimentos
de fundo, cuja abertura foi realizada em solução triácida e quantificada em ICP-MS. Os dados
obtidos, indicam que existe uma concentração pouco expressiva de cobalto (0-14 ppm) e urânio (0-20
ppm), mas considerável de níquel (2-68 ppm) e estrôncio (64-1100 ppm) e cuja assinaturas
206
Pb/207Pb (1,339 e 1,142) indicam uma mistura de assinaturas do esgoto doméstico e efluentes
industriais. Se destaca os efluentes industriais que podem ter origem na baia de Sepetiba, área de
intensa atividade industrial e portuária, quando comparado as assinaturas de outros trabalho na área.
Para a identificação de contribuições das usinas, são necessários mais trabalhos com o foco em
isótopos resultantes das reações nucleares.
Palavra-chave: Geoquímica ambiental, Geologia isotópica, Metais pesados, Região costeira.

Abstract
The bay surrounding Angra dos Reis and Ilha Grande has anthropogenic influences both the dynamics
of cities installed there, and the increase in the population when the high season - since this is a tourist
area. Added to this, the fact that being situated in the same area two Brazilian nuclear power plants
(Angra 1 and 2), that use the Ribeira Bay for cooling. Therefore this study is to identify possible
contaminants in that region, using the concentrations of metals, mainly cobalt, strontium, nickel and
uranium, characterize sources, by using isotopic signatures Pb / Pb analyzed in bottom sediments,
which was diluted acid solution and measured in ICP-MS. The data obtained indicate that there is
some significant cobalt concentration (0-14 ppm) and uranium (0-20 ppm), but considerable nickel (268 ppm) and strontium (64-1100 ppm) and whose signatures 206Pb/207Pb (1.339 and 1.142) show a
mixture of signatures of domestic sewage and industrial effluents. Stands out industrial effluents which
may have originated in Sepetiba bay, area that intense industrial activity and harbor, when compared
the signatures of the previous studies. To identify contributions of nuclear power plants, more research
are needed focused on isotopes resulting from nuclear reactions.
Key-word: Environmental Geochemistry, Isotopic Geology, Heavy Metals, Coastal.

1.

Introdução
A zona costeira compreendida entre os municípios de Angra dos Reis e Parati

apresenta diversas enseadas, penínsulas e ilhas que impedem a circulação de correntes
marítimas, com uma amplitude média das marés de 2,0 metros. Está localizada no mais
importante entorno geoeconômico do Brasil e vem sendo considerada uma área
potencialmente catalisadora de desenvolvimento, despontando como um dos polos
industriais do Rio de Janeiro, ao qual se inclui a baia da Ribeira. O crescimento industrial

acelerado e a ocupação do solo desordenada são responsáveis pelo lançamento de
inúmeras substancias tóxicas nos afluentes que deságuam no mar. Destacam-se, entre
outros, os metais pesados, que podem ser transportados, devido ao movimento de marés
para as zonas estuarinas. Também é uma região aonde estão instaladas as duas usinas
nucleares brasileiras (Angra 1 e 2), que utiliza a baia da Ribeira como área de resfriamento.
2.

Geologia
A geologia regional da área compreende unidades do embasamento pré-Cambriano,

corpos alcalinos Cretáceos e planícies litorâneas Quaternárias. As rochas do embasamento
são representadas por gnaisses charnockíticos e granitos intercalados de rochas máficas
provavelmente de idade Neoproterozóica. Os sedimentos Quaternários compreendem
planícies costeiras abrangendo sedimentos fluviais, de canais de maré e de mangue. O
arcabouço geomorfológico da região possui íntima relação com as direções das estruturas
observadas nas rochas pré-Cambrianas, mas possivelmente de idades mais novas. Os
sedimentos apresentam disposição que indica o alinhamento a estruturas rúpteis
Mesozóicas ou Cenozóicas que devem ter orientado a evolução do relevo na região
(Pereira, 1998).
3.

Materiais e método
As coletas de amostras para análise química foram realizadas ao longo de toda

região da baia da Ribeira. Para coleta dos sedimentos foi utilizado um amostrador de fundo
Van Veen e foram retirados, aproximadamente, 5 litros de amostra de fundo. As amostras
foram coletadas em uma malha com espaçamento de 1,5 x 1,5 km.
As amostras foram encaminhadas para o Laboratório Geológico de Processamento
de Amostras (LGPA), onde o material coletado foi seco em caixa de luz, seguido da
desagregação do material em um graal e através de peneiras foi separado a fração
granulométrica menor que 200 mesh, preparada então, para as análises das concentrações
de metais no Espectrômetro de massa (ICP-MS). As amostras foram encaminhadas ao
ActLabs no Canadá e foram submetidas a digestão total por triácido e analisado em HRICP-MS para as razões isotópicas Pb/Pb e TD-ICP para as concentrações dos elementos
Co, Ni e Sr, com limite de detecção de 1ppm e U, com limite de detecção de 10ppm.
4.

Resultados e Discussão
As concentrações cobalto, estrôncio, níquel e urânio foram obtidas por digestão total

da amostra e variam entre 0 e 14 ppm de cobalto (Figura 1); 88 a 1100 ppm de estrôncio
(Figura 2); 7 a 41 ppm de níquel (Figura 3) e 0 a 20 ppm de urânio (Figura 4), sendo

importante destacar que os valores interpretados como 0, representam resultados obtidos
abaixo do limite de detecção.
As concentrações obtidas nas enseadas podem estar relacionadas às direções de
corrente, sendo nestas áreas, menor a circulação de água, assim como a influência de
águas continentais através das desembocaduras dos rios.

Figura 1 – Concentrações de cobalto

Figura 3 – Concentrações de níquel

Figura 2 – Concentrações de estrôncio

Figura 4 – Concentrações de urânio

Na baia da Ribeira essas concentrações podem estar associadas, também, a
granulação areno-argilosa identificada por Dias et al. (1990 apud Gomes, 2010), resultando
em maior potencial de adsorção de elementos.
Foram selecionadas amostras para a análise das razões isotópicas (assinatura

206

Pb/207Pb) conforme sua distribuição espacial na bacia e proximidade a Central Nuclear

Almirante Álvaro Alberto – Angra 1 e Angra 2.
As assinaturas isotópicas

206

Pb/207Pb demonstram um intervalo entre 1,339 e 1,142,

sendo que este representa um intervalo mais abrangente do que encontrado por Cunha et al
(2009) e Rocha (2011) para a baía de Sepetiba, vizinha a baía da Ilha Grande.
Contudo os valores menos radiogênicos podem ser equiparados aos encontrados
por Geraldes et al. (2006) para a baía de Guanabara. Ambas as baía são caracterizadas por
forte influência antrópica que vão desde esgoto doméstico a efluentes industriais.
As

assinaturas

dos

sedimentos

às

rochas

do

embasamento

são

pouco

correlacionadas quando equiparado aos dados obtidos do Moraes et al. (2004) que
apresentou intervalo aproximado de 1,055 a 1,095 para depósitos de Pb Neoproterozóicos.
Equiparando os dados de concentrações obtidos por Rocha (2011) aos desse
estudo, onde o autor encontrou os valores entre 1 e 15 ppm para cobalto e 1 e 51 ppm para
níquel, conjuntamente aos valores das assinaturas isotópicas, é possível que exista mútua
troca entre ambas as baías, sobretudo nas regiões de estrangulamento.
5.

Referências

CUNHA,B.C.A. ROCHA, D.S. GERALDES, M.C. PEREIRA, S.D. ALMEIDA, A.C. Pb isotopic
signatures in sediments of sub-tropical coastal lagoon: Antropogenic sources for metal
contamination in the Sepetiba Bay (SE-Brazil). Journal of Coastal Research, Special Issue. 56.
2004.
DIAS, G. T. M., PEREIRA, M. A. DIAS, I. M., 1990. Mapa geológico-geomorfológico da Baía da Ilha
Grande e zona costeira adjacente, escala 1:80000, LAGEMAR/ UFF, Brasil.
GERALDES, M.C., PAULA, A.H GODOY, J.M. VALERIANO, C. M. Pb isotope signatures of sediments
from Guanabara Bay, SE Brazil: evidences for multiple anthropogenic sources. Journal of
geochemical Exploration. Amsterdam: Elsevier, v.23. p.122-126. 2003.
GOMES, F.M.C. Estudo da Dispersão de Radionuclídeos na Baía da Ilha Grande – RJ. Tese
(Doutorado em Engenharia Nuclear) – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010. 154p.
MORAES, R.P. FIGUEIREDO, B.R. LAFON, J.M. Pb-isotopic tracing of metal-pollution source in the
Ribeira Valley, southeastern Brazil. Terrae, 1(1): A19-A26, 2004
PEREIRA, S.D, 1998. Influência da variação relativa do mar no manguezal de Guaratiba – Baía de
Sepetiba – RJ. Tese de Doutorado. UFRGS, Porto Alegre. 123p.
ROCHA, D.S. Estudos de metais pesados e isótopos de Pb nos sedimentos da Baía de Sepetiba
baseados em geoquímica e na distribuição pelas possíveis áreas fontes. Dissertação (Mestrado
em Geologia) – Faculdade de Geologia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro. 2011.

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUIMICA DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NA ILHA DE BOIPEBA - BA.
Vinícius T. KÜTTER1,7, Eduardo D. Marques2,8, Giovana V. C. de SOUZA1,9,
Monique D. C. SOUZA1,10, Olga V. O. Gomes3,11, Emmanoel V. da SILVA-FILHO1,12,
1 - Depto. de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ / Brasil. 2 – Serviço Geológico
Brasileiro CPRM. 3 - Instituto Três Rios, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 7 viniciuskutter@yahoo.com.br, 8 - Eduardo.marques@cprm.gov.br, 9 – giovanavignoli@hotmail.com, 10 –
moniquedcsouza@yahoo.com.br, 11 - olgavenimar@yahoo.com.br, 12 - geoemma@vm.uff.br

RESUMO
A ilha de Boipeba possui como única fonte para consumo humano a água subterrânea, além disso, o
aporte desta água para região costeira pode ser uma importante fonte de nutrientes para
conservação dos recifes de corais. A caracterização hidroquímica demonstrou que, as águas
superficiais são dos tipos: bicarbonatadas-cálcicas, cloretadas-cálcicas e cloretada-sódica. Enquanto
que os tipos predominantes de águas subterrâneas foram: bicarbonatada-sódica, bicarbonatadacálcica, seguido de cloretada-sódica e mista. Em um ponto foi detectada concentração elevada de
NO3- na água subterrânea indicando a contaminação do aquífero por esgoto. Em geral, as
concentrações de Na+, K+, Ca+, Mg+, Cl-, SO4-, alcalinidade, F-, NO3-, Br-, NO2-, NH4+ e PO42- nas
águas foram dentro dos limites estabelecidos para potabilidade.
Palavras-chave: Diagrama Piper, físico-química da água, íons, Brasil.

ABSTRACT
In the Boipeba Island the groundwater is the only source of drinking water, furthermore, the submarine
groundwater discharge can be an important source of nutrients to the coral reefs in this area. The
hydrogeochemical characterization showed that the water types in the rivers are: bicarbonate-calcic,

calcic-chlorinated and chlorinated-sodium. And the predominant types of groundwater are
bicarbonate-sodium, bicarbonate-calcic, followed by chlorinated-sodium and mixed. In one spring
was detected high concentration of NO3- in groundwater indicating a contamination of aquifer. In
general, the concentrations of Na+, K+, Ca+, Mg+, Cl-, SO4-, alkalinity, F-, NO3-, Br-, NO2-, NH4+ and PO42waters were within the limits established for consume.
Keywords: Piper diagram, water physic-chemistry, ions, Brazil

1. Introdução
Na costa brasileira em geral as ilhas são pouco povoadas, contudo as mais
povoadas sofrem com a falta de fontes de água potável. A ilha de Boipeba está localizada
no litoral baiano, possui 90km², população residente de cerca de 3.000 habitantes, a qual
dobra na alta temporada. A fonte de abastecimento nas comunidades da ilha é a água
subterrânea e pelo fato de não existir sistema de tratamento de esgoto esta se encontra
vulnerável a contaminação. Além disso, toda área dessa ilha encontra-se em uma APA,
devido a sua grande riqueza biológica, com a ocorrência de recifes de coral ao seu entorno
o qual possui algumas espécies endêmicas da costa baiana. Estudos demonstram a
importância do aporte de nutrientes via água subterrânea para nutrição de ambientes
marinhos (UMEZAWA et al. 2002; NIENCHESKI et al. 2007).

De acordo com SILVA (2009), na ilha de Boipeba afloram na linha de costa arenitos
e carbonatos da Bacia de Camamu que parcialmente cobrem a praia arenosa ou geram
falésias. Ainda segundo SILVA (2009), os depósitos quaternários são representados
fundamentalmente por terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, cobertos por cordões
litorâneos (MARTIN et al. 1980), formados a partir das últimas regressões marinhas.
Segundo CPRM (1995) nesta ilha foram identificados três aquíferos sedimentares
livres, apresentando confinamentos localizados. O tipo 1 é constituído essencialmente de
litologia arenosa, com espessura média variando de 3,0 a 7,0 m; contendo água
ligeiramente salina. Estende-se na porção litorânea leste da ilha no sentido norte-sul. A
unidade aquífera tipo 2 possui litolologia predominante de arenito fino, com níveis
conglomeráticos; espessura média variando de 10,0 a 15,0 m. A água contida neste
aquífero costuma aflorar em exutórios naturais (fontes), por toda área. Ocorre na porção
norte da Ilha de Boipeba e localmente na porção central. A Unidade tipo 3 possui litologia
primordialmente arenítica, com intercalação de níveis argilosos; sua espessura pode superar
os 40,0 m. Estende-se da porção central da ilha de Boipeba até a porção sudoeste em direção
ao rio dos Patos.
Muito pouco é conhecido a respeito das características hidrogeológicas desta região,
um único levantamento foi realizado pelo CPRM (1995) o qual investigou somente as
características bacteriológicas e físico-químicas das águas subterrâneas em 7 pontos,
verificando que alguns pontos já encontram-se contaminados por Coliformes. Em virtude da
grande importância das águas doces para o abastecimento humano, bem como para a
conservação da biodiversidade dos diversos ecossistemas presentes na ilha (manguezais,
recifes de coral e a Mata Atlântica) fazem-se necessários estudos que determinem as
características destas águas.
O objetivo do presente estudo foi realizar a caracterização hidrogeoquímica das
águas superficiais e subterrâneas na porção sul da ilha de Boipeba.
2. Materiais e Métodos
Em setembro de 2012 foi realizada uma campanha de coleta de água subterrânea e
superficial nas principais fontes utilizadas no abastecimento pela comunidade de São
Sebastião da Cova da Onça (13°39'S, 38°56'W), na ilha de Boipeba. Caracterizou-se a água
subterrânea em 19 pontos (cacimbas, fontes e poços tubulares) utilizados no consumo
humano e, 4 amostras de água superficial dos principais rios da área: Ponte Alta, Jacaré e
Golfo utilizados na dessedentação de animais e para lavar roupas. In situ foram medidos os
parâmetros físico-químicos (oxigênio dissolvido, pH, temperatura, condutividade elétrica
(CE),

sólidos

totais

dissolvidos

(TDS)

e

salinidade),

empregando

uma

sonda-

multiparâmetros. As amostras foram filtradas (0,45µm) e preservadas a -4ºC até a chegada
ao laboratório, onde foi realizada a análise de: alcalinidade (método de titrimetria), íons
(fosfato, sulfato, sódio, amônio, potássio, magnésio, cálcio, fluoreto, cloreto, nitrito, brometo
e nitrato) pelo método de cromatografia iônica, utilizando um equipamento Metrhom 850.
3. Resultados e Discussão
O rio Jacaré que drena uma área de brejos e o rio do Golfo que drena uma área de
floresta nativa, apresentaram características físico-químicas típicas de água doce, enquanto
que o rio Ponte Alta verificou-se a influência da entrada de água salina provinda da enseada
de Cova da Onça. Resultado este verificado pela salinidade (19,18‰) e elevada
condutividade elétrica (38.850 µS/cm), conforme Tabela 1.
Tabela 1: Caracterização físico-química e químicas das águas superficiais e subterrâneas
na ilha de Boipeba.

Ponto

R. Jacaré
(n = 1)
R. Ponte Alta
(n =1)
R. Golfo
(n = 2)

Aquífero 1
(n = 2)
Aquífero 3
(n = 17)

Prof. Média
min-max (m)

OD
(mg/L)

Média
(min-max)
Temp.
pH
(ºC)
Águas superficiais

CE (µS/cm)

TDS (mg/L)

Sal.
(‰)

0,3

0,0

6,46

24,51

491,0

246,0

0,24

0,4

0,9

6,98

25,71

38.850,0

0,0154

19,18

0,2

2,2
(2,1–2,4)

4,3
(4,2–4,4)

24,2
(23–25,4)

49,0
(42,0–56,0)

24,5
(21,0–28,0)

0,02
(0,02–
0,02)

45,0 (25,0 65,0)

1,5
(0,6–2,5)

1,5 (0,0 –
3,0)

2,0
(0,0–5,1)

Águas subterrâneas
25,5
7,3
(25,0–
(6,9–7,6)
26,0)
24,2
5,3
(22,9–
(3,7–7,1)
26,8)

700,0
(672,0–728,0)
294,2
(28,01.127,0)

350,0
(336,0–
364,0)
147,2
(14,0614,0)

0,34
(0,33–
0,35)
0,1
(0,01-0,61)

n = número de pontos amostrados.
Os resultados físico-químicos (Tab.1) nas águas subterrâneas demonstram que:
quanto ao pH o aquífero tipo 1 (aq. 1) possui águas neutras, enquanto que no tipo 3 (aq. 3)
predomina águas ácidas. O aquífero tipo 1 possui salinidade, CE e TDS ligeiramente
superior as médias encontradas no aquífero 3. Contudo, em algumas amostras a salinidade,
CE e TDS no aquífero 3 foi superior ao encontrado no aquífero tipo 1. Ambos os aquíferos
possuem baixos teores de OD.
A partir das concentrações de íons foi gerado um diagrama de Piper para
classificação das águas superficiais e subterrâneas (Fig.1). As águas do rio Jacaré são do
tipo bicarbonatadas-cálcicas, o rio Ponte Alta possui águas cloretadas-cálcicas e o rio do
Golfo apresentou classificação cloretada-sódica.

As águas subterrâneas do aquífero 1 são do tipo bicarbonatadas-cálcicas. No
aquífero 3 foram encontrados 8 pontos com águas bicarbonatadas-sódicas, 3 com
cloretadas-sódicas, com 5 bicarbonatadas cálcicas e 1 com água mista.
R. Jacaré
R. Ponte Alta
R. Golfo

Aquífero tipo 1
Aquífero tipo 3

Figura 1. Classificação das águas de Boipeba de acordo com o Diagrama de Piper.
Nas águas superficiais as concentrações de íons (mg/L) variaram de: 5,7 – 1.051
(Na+), < LD em todas amostras (K+), 1,19 – 2.355,0 (Ca+), 0,69 – 271,0 (Mg+), 9,82 – 1.975,0
(Cl-), 0,34 – 437,0 (SO4-), 5,0 – 242,0 alcalinidade, < LD – 0,31 (F-), 0,39 – 0,41 (NO3-), < LD
– 0,26 (Br-), NO2-, NH4 e PO42- foram < LD em todas as amostras. O rio Jacaré apresentou
as maiores concentrações de fluoreto e brometo em comparação aos demais rios. Para o
nitrato as maiores concentrações foram encontradas no rio do Golfo na porção a montante,
onde há formação de brejos e floresta alagada. No rio Ponte Alta foram encontradas as
maiores concentrações de cálcio, magnésio, cloreto, sódio e sulfato, provavelmente devido à
entrada da cunha salina neste rio.
As águas subterrâneas apresentaram grande variação na composição iônica (mg/L)
entre os pontos amostrados de: 4,1 – 47,8 (Na+), < LD – 5,7 (K+), 0,9 – 149,3 (Ca+), 0,5 –
45,3,0 (Mg+), 7,0 – 132,2 (Cl-), 0,9 – 23,8 (SO4-), 2,0 – 402,0 alcalinidade, 0,08 -0,52 (F-),
0,39 – 20,04 (NO3-), < LD – 0,39 (Br-), < LD – 0,38 (NO2-), < LD – 0,81 (NH4+) e < LD – 0,7
(PO42-) (mg/L).
A concentração média de NO3- foi de 0,4 mg/L (aq. 1) e de 1,8 mg/L (aq.3).
Entretanto, no aq 3 uma amostra apresentou teor de 20,0 mg/L NO3-, indicando que este
ponto está contaminado pela descarga de efluentes domésticos sendo esta água imprópria
para consumo, uma vez que ultrapassa o limite de NO3- (10 mg/L) estabelecido pelo
Ministério da Saúde (Resolução MS 2914/2011).

4. Conclusões
Os resultados da composição hidrogeoquímica das águas superficiais e subterrâneas
refletem a influencia do mosaico geológico presente nesta região, bem como a influência da
vegetação.

A água dos aquíferos apresenta características que permitem o uso no

abastecimento humano. Contudo, observou-se que os aquíferos são extremamente
vulneráveis a contaminação e o mau uso do solo tem colocado este importante recuso em
risco de degradação. Além disso, a descarga da água subterrânea no mar pode ser uma
importante fonte de nutrientes para os bancos de recife de coral presentes no entorno da
ilha.
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RESUMO: Foi conduzido um experimento em laboratório com a incubação de rejeito mineral formado
principalmente por biotita-anfibólio-quartzo xisto a um solo agrícola. O objetivo foi avaliar a
+2
+2
+
comportamento da liberação dos nutrientes minerais Mg , Ca , K trocáveis e dos níveis de saturação
por bases do solo aluvial tratado com rejeito mineral. Utilizou-se como metodologia incubar 0, 1, 2, 4, 8,
-1
12, 16, 20, 40 t- ha de rocha/rejeito moído por 60 dias em solo. O delineamento experimental utilizado foi
de quatro repetições. A fração granulométrica do rejeito é de < 0,500 mm (35 mesh). A capacidade do
+2
+
rejeito mineral liberar Mg e K para o solo variou conforme a dose aplicada, com valores máximos
-1
observados próximo de 20 t-ha . Para o Magnésio os níveis alterados no solo variaram significativamente
-3
3
de 0,30 cmol/dm no tratamento testemunho, até valores acima de 1,5 cmol/dm com o uso próximo de
-1
20 t-ha , variação de 400% em relação ao valor inicial. Para o elemento Potássio, em relação ao
-3
-1
tratamento testemunho, os valores atingiram 250mg/dm na dose próxima a 20 t-ha . Para o Cálcio
ocorreram somente pequenas alterações. As doses maiores do rejeito proporcionaram elevação da
ordem de 34% na saturação por bases do solo estudado. As características geoquímicas do rejeito
mineral, aliado à baixa concentração dos Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), motivam estudos e
técnicas para que mais informações sejam produzidas sobre o comportamento biogeoquímico desses
minerais no solo. A utilização desse material como insumo agrícola pode reduzir custos para os
agricultores, minimizar os problemas ambientais que ocorrem na mineração de esmeraldas, propondo
assim uma contribuição para a redução do passivo ambiental.
PALAVRAS CHAVE: MINERAÇÃO, REJEITO MINERAL, AGRICULTURA
ABSTRACT: We conducted a laboratory experiment with incubation tailing mineral formed mainly by
biotite-amphibole-quartz-mica schist to an agricultural soil. The objective was evaluate the behavior of the
+2
+2
+
release of mineral nutrients Mg , Ca , K and levels of exchangeable base saturation of alluvial soil
-1
treated with mineral tailings. Methodology used as incubates 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 40-t ha of
rock/ground waste in soil for 60 days. The experimental design was four repetitions. A fraction of the size
+2
+
of tailings is <0.500 mm (35 mesh). The capacity of tailings mineral free Mg and K into the soil varied
-1
according to the dose applied, with maximum observed around 20 t-ha . For Magnesium altered levels
3
3
vary significantly in the soil of the treatment cmol/dm 0,30 testimony to values above 1,5 cmol/dm using
-1
around 20 t-ha , ranging from 400% in relation to initial value. For the element Potassium, for the
3
-1
treatment witness values reached 250mg/dm the next dose for 20 t-ha . For Calcium occurred only minor
changes. Doses larger reject provided elevation of approximately 34% saturation of bases in the soil
studied. The geochemical characteristics of the mineral tailings, combined with the low concentration of
Potentially Toxic Elements (EPT), techniques for motivating studies and more information is produced on
the biogeochemical behavior of these minerals in the soil. The use of such material as may reduce
agricultural input costs for farmers, minimize the environmental problems that occur in mining emeralds,
thus proposing a contribution to reducing environmental liabilities.
KEYWORDS: MINING, MINERAL REJECT, AGRICULTURE

1. INTRODUÇÃO
A atividade extrativa da mineração vem aumentando significativamente ao longo das
últimas décadas, visando atender a demanda da indústria mundial no fornecimento de produtos
ao homem. O baixo grau de conhecimento de como tratar e disponibilizar de forma adequada os
estéreis minerais aliado ao não cumprimento da legislação em vigor, devido à complexidade dos

fatores técnicos e econômicos envolvidos podem acarretar sérios prejuízos de ordem ambiental
e econômica para a sociedade. Os rejeitos gerados pela mineração quando lançados
diretamente em sistemas naturais sem os devidos critérios definidos podem apresentar um
grande potencial poluidor do solo, águas subterrâneo-superficiais e também ter um impacto
visual com conseqüentes alterações para os seres vivos.
Em conseqüência ao aumento da população será também necessário uma maior
produção de alimentos e bens de consumo. Segundo CETEM (2009), o Brasil apresenta uma
dependência no setor agrícola na produção de insumos minerais para produção de fertilizantes,
com importação da ordem de 50 % para adubo formulado, com ênfase para o nutriente mineral
potássio de 90%. Essa dependência é intensificada com a baixa eficiência em tecnologia para o
beneficiamento de rochas que possuem minerais com elementos primários (Fósforo, Potássio)
para a produção de fertilizantes. Dessa forma, analisar e propor o uso das grandes quantidades
de depósitos de rejeito proveniente da mineração de esmeraldas pode conforme a sua
composição mineralógica, química, estruturação e produção localizada servir para reduzir a falta
de materiais para produção de condicionadores, corretivos e fertilizantes agrícolas no Brasil.
2. MATÉRIAS E MÉTODOS
Neste trabalho foi utilizado o rejeito mineral coletado em diversas pilhas de estéril da
Mina Belmont - LTDA e do garimpo Capoeirana, localizadas na Província Esmeraldífera entre os
municípios de Itabira e Nova Era em Minas Gerais. A coleta das amostras foi realizada em 20
pontos distintos objetivando formar uma amostra composta e representativa. Para determinação
química mineral do rejeito utilizou-se o aparelho XRF Whole Rock & ICP-MS Trace Elements
(AcmeLabs Analytical Laboratories – LTDA), apresentados na tabela 1.
Tabela 1: Caracterização química do rejeito
Comp.
Un

Al2O3

Rejeito

9,29

CaO

Cr2O3

Fe2O3

K2O

MgO

MnO

Na2O

P2O5

SiO2

Pb

Cd

0,30

9,87

3,13

Ni

Ti

Zn

5,05

107

-1

%
4,35

Cu

19,17

0,16

0,80

0,02

50,20

5,15

<0,10

mg.Kg
4,40 167

O solo agrícola utilizado foi coletado no perfil de 0–10 cm no Campo Experimental da
Faculdade de Agronomia – FAAG da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Para
determinação química do solo utilizaram-se os métodos descritos em EMBRAPA, (1999) e os
resultados estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2: Característica química do solo utilizado no experimento: pH em água, Fósforo solúvel (P), Potássio
+1
+2
+2
+3
(K ) Extrator Meilich 1 (HCl 0,05 N + H2SO4 0,0025 N), Cálcio (Ca ),Magnésio (Mg ), Alumínio (Al ) – Extrator
-1
KCL 1 mol. L. , Soma de Bases (SB), Saturação por Bases (V) e Saturação de Alumínio (m)
_________________________________________________________________________________________
pH
P
K
Ca
Mg
Al
H + Al SB
T
t
V
m
________
__________________________ _______________
_________
-3
-3
-3
(mg.dm )
(cmolc.dm )
(cmolc.dm )
(%)
_________________________________________________________________________________________
6,20 13,90 143,65
1,50
0,60
0,30
4,50
2,47 6,97
2,77
35,77
0,83
__________________________________________________________________________________________
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2.1. Ensaio de Incubação do Solo com Rejeito Mineral
O rejeito e o solo foram misturados nas proporções: 0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 40 t . ha-1,
correspondendo a 0, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000 mg.Kg-1, respectivamente. Depois
de misturados e preparados, as amostras foram colocadas em copos plásticos com irrigação
buscando-se atingir 80% da capacidade de campo. Os recipientes foram deixados em
incubação por 60 dias com temperatura variando entre 27º e 33º C e com controle de umidade.
Os copos foram cobertos com manta plástica para redução da evapotranspiração. O
experimento foi conduzido com quatro repetições, inteiramente casualizadas para avaliar
variações. Após o período sugerido para incubação, as amostras foram coletadas e colocados
para secar à sombra (TFSA) iniciando a preparação para as análises químicas de rotina
segundo o método EMBRAPA (1999).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o ajuste quadrático (y=-0, 2863x2 + 14,28x + 94,623) em função das doses do
rejeito foram observadas alterações nos valores do potássio em relação ao tratamento do
testemunho, com os teores atingindo valores superiores a 250mg.dm-3 na dose próximo a 20
t.ha-1, analisado pelo Método EMBRAPA, (1999), por extrator Mehlich 1. A partir deste ponto
ocorreu uma redução da concentração do K+ até atingir valores próximos a 200mg. dm-3 na dose
de 40t.ha-1 do rejeito. Essa redução ocorreu provavelmente pela sua associação com ânions
existentes no rejeito ou solo, que foram disponibilizados formando compostos de menor
solubilidade (Figura 1).
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Figura 1: Evolução do teor de K no solo incubado

Figura 2: Evolução do teor de Mg

++

no solo incubado

Segundo Resende et al. (2006), estudos em casa de vegetação utilizando as rochas
brecha alcalina, biotita xisto e rochas ultramáficas alcalinas como fontes de K para a soja e o
milheto em sucessão evidenciaram que a aplicação desses materiais, apenas moídos,
contribuiu de forma significativa para o fornecimento de potássio às plantas já no primeiro cultivo
em Latossolo argiloso de Cerrado, permanecendo ainda considerável efeito residual do
nutriente para o cultivo subsequente.
Para o magnésio os níveis alterados no solo variaram significativamente com valores de
0,30 cmol. dm-3 no solo testemunho, a valores acima de 1,5 cmol. dm-3 com o uso do rejeito
próximo de 20 t.ha-1, acréscimo de aproximadamente 400% em relação ao valor inicial do solo

3

(Figura 2). Nas doses mais elevadas observou-se uma queda na concentração do magnésio até
aproximadamente 1,3 cmol. dm-3 na maior dose testada de 40 t.ha-1. O valor correspondente ao
acréscimo do Mg++ no solo em maiores proporções é confirmado pela composição rica para
esse elemento de 19,17 % (Tabela 1). O efeito no solo para uma variação do Ca++, analisado
pelo Método (EMBRAPA 1999), extrator KCl 1molL-1 , o uso do rejeito não se mostrou positivo.
Para as doses crescentes da aplicação do rejeito na forma de pó de rocha no solo foram
observados incrementos na Saturação por Bases (Figura 3) até a aplicação máxima equivalente
a 40 t. ha-1. Incrementos com acréscimos variando entre 7 e 34% para as doses mínima e
máxima (1t.ha-1 e 40t.ha-1). Esses acréscimos ocorreram devido à reduzida taxa de ionização
do pó de rocha durante o período de permanência no solo e disponibilização de cátions.
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Figura 3: Saturação por Bases (V) do solo após tratamento com rejeito mineral.

O rejeito possui em sua composição elementos químicos como Mg e K que se ionizam
de forma lenta na solução do solo (Mg2+, K+) tornando-se nutrientes minerais benéficos para o
desenvolvimento das plantas cultivadas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste trabalho confirmaram que o uso do rejeito mineral contendo biotitaanfibólio-quartzo xisto proporciona um aumento de elementos como Mg e K na melhoria
química, com

aumento na Saturação por Bases, dos solos agrícolas.

Mostrou-se que a

utilização desse material como insumo agrícola minimizará os problemas ambientais da
disposição dos rejeitos da mineração de esmeraldas, reduzindo o perigo de assoreamento dos
rios e córregos que drenam as áreas das proximidades dos depósitos de rejeito, amenizando
também a poluição visual.
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Resumo
Os ecossistemas estuarinos são ambientes importantes localizados na região costeira. Essa
relevância é por esses sistemas serem locais de desova, crescimento, alimentação e refúgio para
várias espécies. O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba (CELMM) - (AL), localiza-se
entre as coordenadas geográficas 9º 35’ 00’’ S e 35º 57’ 30” W. Tem como integrante a Laguna
2
Manguaba que é o maior ambiente estuarino do Estado de Alagoas e possui uma área de 43 Km ,
abrangendo os municípios de Marechal Deodoro e Pilar. O objetivo deste trabalho é avaliar e
determinar a distribuição do estado trófico da água desse ecossistema. Os parâmetros foram
medidos em campo com Sonda Mulitparamétrica YSI 6600 e em laboratório. Os principais resultados
mostraram uma prevalência da forma de nitrogênio amoniacal, altas concentrações de Fósforo Total
e Clorofila, e seu estado trófico encontra-se predominante Eutrófico. Contudo, o presente estudo irá
contribuir para aumentar o nível de conhecimento sobre esse ambiente, fornecendo subsídios para
ações que visem a sua preservação ambiental.
Palavras-chave: Estado Trófico da Água, Laguna Manguaba, Monitoramento Hidroambiental.
Abstract
The estuarine ecosystems are important environments located in the coastal region. This is relevant
because these systems are spawning, growth, feeding and refuge for several species. The Estuarine
Complex Mundaú / Manguaba (CELMM) - (AL), located between the geographical coordinates 35 ° 9'
00'' S and 35 º 57' 30 "W. Has the integral to Laguna Manguaba which is the largest estuarine
environment of the State of Alagoas and has an area of 43 km2, covering the municipalities of Pilar
and Marechal Deodoro. The objective of this work is to evaluate and determine the distribution of the
trophic state of the water that ecosystem. The parameters were measured in the field with
Mulitparamétrica probe YSI 6600 and in the laboratory. The results showed a prevalence of the form
of ammonia, high concentrations of total phosphorus and chlorophyll and their trophic state is
predominantly eutrophic. However, this study will contribute to increase the level of knowledge about
this environment, supporting actions aimed at environmental preservation.
Keywords: Trophic State Water, Laguna Manguaba, Monitoring Hydroenvironmental.

1.

Introdução
Os ambientes estuarinos apresentam usos múltiplos pelo homem, destacando-se:

aquicultura, turismo, instalação de portos e cidades em seu entorno. Em razão das
atividades humanas desenvolvidas no estuário, são produzidas uma série de impactos
indesejáveis nesses ambientes. Para Medeiros et al. (1996); Melo-Magalhães et al. (1998);
Villela et al. (1998); Le Lampion (2000) e Melo-Magalhães et al. (2009), o Complexo
Estuarino

Lagunar

Mundaú/Manguaba

(CELMM)

sofre

uma

série

de

impactos

antropogênicos, entre eles destacam-se: aporte de efluentes domésticos e industriais,
assoreamento, problemas hidro-sanitários e eutrofização.

O (CELMM), corresponde a um sistema enclausurado com um alto potencial de
reciclagem e retenção de materiais. Esses ecossistemas possuem uma alta taxa de
nutrientes e um processo dinâmico no metabolismo desses é chamado de ciclo
Biogeoquímico. E segundo Tundisi (2008), esse ciclo está inter-relacionado com os
processos biológicos no sistema aquático, em razão da forma com que os nutrientes se
encontram na água. No qual grande parte dos macronutrientes encontra-se concentrado na
matéria orgânica, em decomposição ou dissolvido na água.
Assim, o presente ensaio busca avaliar e determinar a distribuição espacial desses
nutrientes que são os principais indicadores do estado trófico da Laguna Manguaba.
2.

Materiais e Métodos
A Laguna Manguaba, integra o (CELMM), é o maior ambiente estuarino do Estado

de Alagoas, e é constituída pelos rios Paraíba do Meio e Sumaúma, possui uma área de 43
Km2, abrange os municípios de Marechal Deodoro e Pilar como mostra a (Figura 1B).
Segundo Cotovicz Jr. (2012), o complexo estuarino tem uma precipitação média anual de
1654 mm, assim como também sofre influência da maré 6,1 m3 de prisma. As coletas foram
realizadas em uma campanha, onde se coletou dados em 21 pontos de controle, ilustrados
na (Figura 1C).

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo
Os parâmetros que foram medidos em campo com Sonda Mulitparamétrica YSI 6600
foram os seguintes: Oxigênio Dissolvido, Turbidez, pH, Temperatura, Condutividade Elétrica,
Sólidos Dissolvidos, Salinidade; os que foram medidos em laboratório foram: Amônia,
Nitrato, Nitrito, Ortofosfato, Fósforo Total e Clorofila. Para estimar o Índice de Estado Trófico
(IET), utilizou-se a metodologia adotada por Lamparelli (2004).

Os mapas de distribuição espacial dos parâmetros analisados foram realizados no
software ArcGis 9.3, utilizando o módulo spatial analyst que interpola as informações
distribuídas nos pontos de coletas, usando a técnica de Krigagem e Inverso do Quadrado da
Distância.
3.

Resultados
A campanha realizada teve alguns aspectos incomuns, vistos em campo e

comprovados nas análises laboratoriais. Entre eles, destaca-se a predominância da forma
de nitrogênio amoniacal, isso tem relação com a baixa profundidade da Laguna, e também
significa que o foco de poluição se encontra próximo, e que a Laguna está passando pelo
processo de amonificação o que aumenta a zona de decomposição ativa.
Esses aspectos foram reflexos de um longo período de estiagem, onde a
precipitação acumulada para o ano de 2012 foi de 923,5 mm. Isso fez com que a Laguna
não sofresse tanta influência das bacias hidrográficas que a compõe. Esse fato também
pode ser percebido pela distribuição da cunha salina na Laguna Manguaba que variou de
17,43% a 24,81%.
Os valores de fósforo total encontrados na Laguna Manguaba variaram de 87,84 mg
L-1 a 228,07 mg L-1, quanto os valores da clorofila variaram entre mínima de 21,05 mg L-1 e
máxima de 115,33 mg L-1. O oxigênio dissolvido teve um intervalo variação de 6,41 mg L-1
a 14,08 mg L-1. Esses resultados relativamente altos refletem o estado trófico da água, que
na laguna se apresenta predominantemente eutrófico, porém com algumas aparições dos
estados mesotrófico e supereutrófico, visíveis na (Figura 2) e classificados na (Tabela 1).

Figura 2: Mapa de distribuição espacial dos principais parâmetros analisados e do índice de
estado trófico da água (IET)

Tabela 1. Classificação do estado trófico.
Estado Trófico

Critério

P- total (mg.L-1 P)

Clorofila-a (mg.L-1)

Ultraoligotrófico

IET <47

P<8

CL < 1,17

Oligotrófico

47<IET <52

8 < P < 19

1,17 < CL < 3,24

Mesotrófico

52< IET <59

19 < P < 52

3,24 < CL < 11,03

Eutrófico

59< IET <63

52 < P < 120

11,03 < CL < 30,55

Supereutrófico

63< IET <67

120 < P < 233

30,55 < CL < 69,05

Hipereutrófico

IET>67

233< P

69,05 < CL

Fonte: Lamparelli (2004)
4.

Conclusões
A aplicação do IET, distribuídos nos pontos e interpolados para toda a laguna,

revelou uma boa representatividade do estado trófico nesse ambiente, o que possibilita
interpretar o longo processo de eutrofização que deriva das ações antropogênicas. E por ser
um sistema enclausurado, recebe grande parte das matérias vindas das bacias hidrográficas
dos rios Paraíba e Sumaúma.
Portanto, a avaliação e a distribuição espacial dos parâmetros analisados, mostrou
que a laguna Manguaba de fato encontra-se com uma alta carga de nutrientes o que
classifica o ambiente como eutrofizado. A metodologia utilizada para mapear a distribuição
dos parâmetros na laguna, facilitou a interpretação dos resultados obtidos, permitindo assim
uma boa avaliação do estado trófico da água.
5.
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Resumo
A região Campos Gerais é constituída de rochas pré-cambrianas com
perfis de alteração bem desenvolvidos em associação com sedimentos colúviosaluvionares. Estes materiais nunca foram alvo de um estudo detalhado para
determinar a sua potencialidade na indústria cerâmica. Este trabalho procurou
analisar mineralogicamente (Difração de Raios X) e quimicamente (elementos
maiores por Fluorescência por Raios X) as argilas coletadas para se conhecer a
matéria-prima da região em questão e desenvolver aplicações tecnológicas
adequadas. As argilas da região são constituídas predominantemente por
caulinitas em associação com quartzo, muscovita e relictos de feldspatos. Esta
composição torna essas argilas mais refratárias, porosas e menos plásticas, e,
conseqüentemente mais adequadas à utilização na indústria de cerâmica
vermelha (tijolos e telhas).
Palavras-chaves: argilas, caulinita, refratárias, cerâmica vermelha

Abstract
The region of Campos Gerais is constituted of pre-cambrian rocks with
well-developed weathering profiles associated with colluvial-alluvial sediments.
These materials were never been properly studied in order to point their potential in
ceramics industry. The aim of this work was to analyze minerallogicaly (X-Ray
Diffraction) and chemically (major elements using X-Ray Fluorescence) the clays
collected in order to characterize the raw materials of the studied area and to
develop suitable technological applications. The clays of this area are constituted

mainly by kaolinites associated with quartz, muscovite and primary feldspars. This
compostion results in more refractory, more porous and less plastic clays, more
suitable therefore for their use in structural ceramics (bricks and roof tiles).

Keywords: clays, kaolinite, refractory, structural ceramics
1 - Introdução

Geologicamente, a região ocupada pelo Lago de Furnas está inserida, em
escala regional, na Província Estrutural Tocantins, composta das Faixas de
Dobramento Uruaçu e Brasília, unidades estruturais adjacentes à borda sul do
Cráton do São Francisco. (UFMG, 2007).
No que diz respeito ao aspecto estratigráfico geral, as rochas que afloram na
região são das unidades do Complexo Basal de Campos Gerais (composto de
granito e gnaisse), do Grupo Araxá (composto por xistos verdes, micaxistos e
migmatitos) e do Grupo Canastra (composto por filitos e quartzitos) (UFMG, 2007).
Das unidades citadas, o Complexo Campos Gerais é de idade Pré-cambriana Inferior
a Médio e teria sido afetado pelos ciclos tectônicos Transamazônico ou Uruaçuano,
com retrabalhamento pelo Ciclo Brasiliano, no Proterozóico Superior, ao passo que
os grupos Araxá e Canastra pertencem ao Proterozóico Médio e impressões
tectônicas ligadas aos ciclos Uruaçuano e Brasiliano (UFMG, 2007).
Do ponto de vista da geologia regional, o município de Campos Gerais tem
seu território situado sobre duas zonas estruturais regionais, e a sede se situa no
limite entre as mesmas. Portanto, o município é composto por duas áreas de
geologia bem diferenciadas. A área meridional é constituída por rochas pertencentes
ao Complexo Campos Gerais; já a área setentrional está inserida na zona estrutural
Araxá-Canastra, constituída de rochas metamórficas, onde se destacam quartzitos
puros, ou intercalados com xistos e filitos (UFMG, 2007). Conforme Hasui (1988) na
região, devido à sua tectônica intensa, formaram-se grandes áreas de rebaixamento
que foram preenchidas por coberturas pedológicas e sedimentos quaternários
provenientes das alterações de gnaisses e xistos do Complexo Campos Gerais.
Entretanto, apesar da extensa presença de rochas pré-cambrianas com perfis de
alteração bem desenvolvidos em associação com sedimentos colúvios-aluvionares,
tais materiais nunca foram alvo de um estudo detalhado para determinar a sua
potencialidade na indústria cerâmica. O escasso conhecimento de suas propriedades

químicas

e mineralógicas

limita sua valorização e,

conseqüentemente,

o

desenvolvimento de aplicações tecnológicas adequadas. O presente trabalho
consistiu em analisar mineralógica e quimicamente os materiais argilosos
provenientes da alteração das rochas metamórficas da região, visando a uma
avaliação do seu potencial industrial.
2 - Metodologia

Os materiais argilosos da área de estudo são produtos de alteração dos
gnaisses e xistos dos Complexos Campos Gerais, que apresentam cores
avermelhadas (óxidos e hidróxidos de ferro). Na região, várias olarias encontramse instaladas, dentre as quais, duas, próximas à cidade de Campos Gerais, foram
selecionadas para amostragem, coletando-se 3 kg de cada amostra, sendo
designadas de CG-01 e CG-02. As amostras, depois de secas a temperatura
ambiente, foram destorroadas, quarteadas e passadas na peneira de 30 mesh.
As análises mineralógicas por difração de raios X foram obtidas utilizando-se
o difratômetro RIGAKU – Modelo Geigerflex CN D/MAX-B (Departamento de
Geologia da Escola de Minas/UFOP – MG) com radiação monocromática de
CuKαα e velocidade do goniômetro de 0.6° 2 θ.minuto-1, respectivamente para a
amostra total e para a fração argila separada por sedimentação (Lei de Stokes).
Os difratogramas obtidos na amostra total abrangem um intervalo de 2 a 70º(2θ) e
das amostras orientadas da fração argila de 2 a 35° (2θ). Tal metodologia está
embasada em UNIVERSIDADE LOUIS PASTEUR (1978) e FORMOSO et al
(1984).
As análises químicas dos elementos maiores por espectrometria de
fluorescência de raios X, foram realizadas empregando-se amostras fundidas em
matriz de borato, no equipamento de fluorescência de raios X da marca PHILIPS
PW 2510 do Laboratório de Geoquímica da UFOP-MG. Os procedimentos
adotados foram inspirados em FORMOSO et al (1984) e EMBRAPA (1999).
3 – Resultados, Discussões e Conclusões

As

análises

mineralógicas

da

fração

total

revelaram

a

presença

predominante de quartzo, seguido de caulinita e, secundariamente, gibbsita.
Minerais primários como muscovita e feldspato estão presentes na amostra CG-

02. Para a fração argila a caulinita é o argilomineral dominante, resultante da
alteração dos feldspatos e filossilicatos, sendo constatado ainda a presença de
traços de ilita (em CG-02) e Interestratificado ilita/esmectita (em CG-01).
Os resultados químicos (Tabela 1) corroboraram as análises mineralógicas,
mostrando teores similares em SiO2 e Al2O3 nas 2 amostras. Porcentagens mais
elevadas em SiO2 se referem à amostra mais rica em quartzo (CG-02) e, em
teores similares de Al2O3 nas duas amostras, devido à presença de gibbsita.
Quanto ao feldspato (microclínio) e a muscovita, estes são mais evidentes na
amostra CG-02, justificando os teores mais elevados em Na2O, K2O e MgO
(fundentes). Os maiores valores de perda ao fogo (LOI) na amostra CG-01 referemse à maior quantidade de minerais de alteração (caulinita e gibsita).
Os resultados obtidos demonstraram que os materiais argilosos do município
de Campos Gerais apresentam um alto teor em SiO2 (62 a 67%), baixo em
elementos alcalinos e alcalinos terrosos (1,14 a 3,19%) e teores de Al2O3 de 16 a
17%. Tais valores indicam que estas argilas podem ser utilizadas para a fabricação
de peças cerâmicas mais refratárias e porosas (absorção de água elevada). O baixo
teor de Fe2O3 (5,2 a 7,6%) associado ao elevado teor de SiO2 acarretam cores de
queima bem claras e uma baixa retração dos corpos cerâmicos durante a queima
nos fornos industriais.
Tabela 1: Composição química das amostras argilosas resultantes da alteração de rochas metamórficas.

Amostras

SIO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

MnO

TiO2

P2O5

LOI

CG-01

62,7

17,0

7,68

0,19

0,43

0,1

0,61

0,04

2,2

0,134

6,51

CG-02

67,6

16,1

5,25

0,48

0,62

0,32

2,25

0,04

0,85

0,071

8,14
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Resumo
O Arsênio (As) é um elemento reconhecido como cancerígeno humano grupo I. A exposição via oral
por ingestão de água é a mais importante via de exposição ambiental às populações humanas. A
mineração de ouro pode ser uma importante fonte de As para o meio ambiente. Este estudo avaliou
as concentrações de As total em amostras de águas fluviais e subterrâneas em Paracatu, MG, aonde
se localiza a maior mina aurífera em operação no Brasil, o Morro do Ouro. Concentrações de As
acima do valor de referência de 10 µg/L foram observadas em águas do Córrego Rico e do Ribeirão
Entre-Ribeiros, sub-bacias afluentes do rio Paracatu, ambas sob a influência da mina e da bacia de
rejeitos, respectivamente. Na bacia do rio Escuro (área de captação de águas de abastecimento de
Paracatu, uma sub-bacia do rio Paracatu fora da influência direta da mineração de ouro) e no rio
Paracatu as concentrações de As ficaram abaixo de 10 µg/L. Todas as amostras de águas
subterrâneas coletadas em Paracatu apresentaram teores abaixo de 0,5 µg/L, exceto em um poço
onde foi observado teor de 1,5 µg/L.

Palavras-chave: Arsênio, mineração de ouro, águas fluviais, águas subterrâneas.
Abstract
Arsenic (As) is a recognized human carcinogen Group I element. The most important environmental
exposure route to human beings is the water ingestion. The gold mining might be an important source
of As to the environment. This study evaluates the As levels in freshwater and groundwater samples
from Paracatu-MG, where is located the largest gold mine in operation in Brazil, Morro do Ouro. The
As concentrations above the reference value of 10 µg/L were observed in samples from Córrego Rico
and Ribeirão Entre-Ribeiros, tributaries basins of Paracatu River, both under the influence of the open
pit mining site and tailings dam, respectively. The Escuro river basin is the drinking water source
supply for Paracatu city. This basin is also a Paracatu River tributaries basin, but outside the direct
influence of gold mining and the As concentrations in water were below 10 µg/L. All groundwater
samples from Paracatu showed levels below 0.5 µg/L, but one, with content of 1.5 µg/L.

Keywords: Arsenic, gold mining, river water, groundwater.

1. Introdução

Este estudo integra o projeto “Avaliação da Contaminação Ambiental por Arsênio e
Estudo Epidemiológico da Exposição Ambiental Associada em Populações Humanas de
Paracatu-MG”, coordenado pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/MCTI) em parceria
com a UFF, UNICAMP/FCM, IEC e FIOCRUZ. O As inorgânico é considerado a forma mais
tóxica deste elemento, encontrado em praticamente todos os compartimentos ambientais. É
de particular interesse a sua presença em águas superficiais e subterrâneas. Uma grande
variedade de efeitos adversos à saúde incluindo câncer de pele e em órgãos internos
(fígado, rins, bexiga e pulmões) e efeitos cardiovasculares e neurológicos tem sido atribuída
à exposição crônica ao As, principalmente via oral através da ingestão de águas. A água de
beber é a mais importante via de exposição ambiental de populações humanas ao As
(ASTDR, 2007). O As e seus compostos são reconhecidos por diversas instituições de
referência em toxicologia, como a International Agency for Research on Cancer (IARC),
American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) e a Agência Norte Americana de
Proteção Ambiental (USEPA) como elemento do Grupo 1, classificado como “conhecido
cancerígeno humano”.
O presente estudo objetivou a avaliação dos teores de As total em águas fluviais e
subterrâneas, incluindo as utilizadas como captação para o abastecimento da cidade de
Paracatu (aproximadamente 97% da população urbana é atendida pelo sistema de
abastecimento da COPASA).

2. Material e Métodos
Foram realizadas duas campanhas de amostragem (outubro 2010 e setembro 2011)
em 25 estações localizadas em três sub-bacias do rio Paracatu: (i) Córrego Rico (sob a
influência direta da mineração e de despejos de esgoto doméstico da área urbana de
Paracatu); (ii) Ribeirão Entre-Ribeiros (na área de influência da bacia de decantação de
rejeitos) e do rio Escuro (com pouca atividade antrópica, mas com mineração de Zn e Pb, e
zona de captação de água de abastecimento). Parte das bacias do Córrego Rico e do
Ribeirão Entre-Ribeiros foram afetadas no passado por garimpo de ouro. Nos meses de
Setembro e de Outubro, conforme a normal climatológica para a cidade de Paracatu, a
pluviosidade começa a aumentar, mas o nível da água nos rios permanece baixo em
conseqüência da estiagem dos meses anteriores. A escolha da estação seca para
amostragem de águas superficiais deve-se ao fato de que, nestas condições, as águas
fluviais refletem diretamente a qualidade do lençol freático e a sua interação com os solos,
assim como com cargas poluentes, sem a interferência de processos de diluição e o
incremento de material particulado devido ao “runoff” das águas pluviais.

As amostras de águas subterrâneas foram coletadas nos meses de novembro e
dezembro de 2011, totalizando 25 poços artesianos, localizados em vários pontos do
município, incluindo, além de poços poços de abastecimento urbano da COPASA e de 03
poços de abastecimento geridos pela Prefeitura em comunidades rurais, foram amostrados
poços de monitoramento de empresas de mineração e poços situados em instalações
industriais no município. Os poços de monitoramento amostrados em áreas de propriedade
de mineradoras e outras atividades industriais foram amostrados com coletores de baixo
fluxo, enquanto que os demais em atividade de abastecimento, foram amostrados nas
saídas dos poços.
As amostras de água foram coletadas em frascos plásticos previamente
esterilizados, acidificadas e refrigeradas. A quantificação das concentrações de As nas
amostras de águas foi realizada em ICP-MS (Modelo 42 IC-MS, Marca Perkin Elmer MS),
sendo o limite de detecção de 0,5 µg/L. A precisão mínima das análises de As é de 90% e a
acuracidade mínima, utilizando amostras certificadas, é de 95%.
3. Resultados e Discussão
As concentrações de As nas águas foram avaliados através da comparação com o
valor orientador de 10 µg/L proposto pela Resolução 357 do CONAMA (2005) para águas
classe 2, pela Portaria 518 do Ministério da Saúde (2004) e pelo COPAM/MG.
(i) Córrego Rico – foram amostradas 10 estações, com uma concentração média de
As de 14,99±11,71 µg/L, 06 estações ficaram acima de 10 µg/L. As maiores concentrações
são observadas a partir da estação periurbana imediatamente à jusante da área da
mineração de ouro e na área urbana de Paracatu, para depois decrescerem em direção ao
rio Paracatu.
(ii) Ribeirão Entre-Ribeiros – foram amostradas 11 estações, com uma concentração
média de As de 10,75±10,16 µg/L, 05 estações ficaram acima de 10 µg/L. A estação que
recebe os efluentes provenientes dos drenos de fundação da barragem de rejeitos, após
passagem por sistema de tratamento passivo em terras úmidas, apresentou concentração
de 5,00 µg/L. Altos valores aparentam estar associados a deságües de afluentes em
wetlands para depois decrescerem em direção ao rio Paracatu.
(iii) Rio Escuro – Foram amostradas 04 estações. Nesta bacia encontra-se o principal
ponto de captação de água do município, o córrego Santa Isabel. Todas as estações
amostradas apresentaram concentrações de As inferiores ao limite de detecção do método
analítico utilizado (0,5 µg/L).
(iv) Rio Paracatu – foram amostradas 02 estações, respectivamente, a montante e a
jusante da foz do Córrego Rico no rio Paracatu. Os teores de As ficaram abaixo do limite de

detecção, indicando que as potenciais exportações de As, a partir do córrego Rico, não são
suficientes para contaminar de forma significativa o rio Paracatu.
(v) Águas subterrâneas - Todas as amostras de águas subterrâneas coletadas em
Paracatu apresentaram teores abaixo de 0,5 µg/L, exceto em um poço de abastecimento
onde foi observado teor de 1,5 µg/L.
4. Conclusão
Os resultados indicam um amplo processo de contaminação das águas fluviais nas
três bacias afluentes do rio Paracatu. As maiores concentrações foram observadas em
segmentos fluviais sob a influência da mineração de ouro no município de Paracatu.
A diferença entre as concentrações de águas superficiais e subterrâneas pode ser
devido à maior remobilização e exposição de materiais, sobretudo de alteração, pelas
atividades mineradoras ao longo do tempo; liberando o As de seus minerais hospedeiros
primários, como a arsenopirita, e a sua remobilização geoquímica associada, p.ex., a ferro e
matéria orgânica. Meios confinados como os artesianos, provavelmente, em contato com
material primário, seriam capazes de estar em equilíbrio com os minerais primários
portadores de As e elementos metálicos. Estudos ainda sendo efetuados sobre aspectos
mineralógicos e composicionais (DR-X, MEV, extração BCR, entre outros) em sedimentos,
solos e material particulado em suspensão (MPS) na área do estudo e poderão trazer
importantes informações ao trabalho. É importante ressaltar que em Paracatu a mineração
de ouro era sobre o ouro oxidado e que atualmente, o minério sulfetado está sendo
explotado, o que pode modificar o quadro diagnóstico atual.
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Abstract:
In this electronic era, absolutely everything humans depend on is either made of minerals or metals and
so their demand in the day-to-day life is increasing. Considering the fact that the gradual depletion of
worldwide reserves for high grade ores has resulted in the urge to look for alternative resources to recover
metals. The wastes generated in the metallurgical industries can be used as a secondary resource as it
contains high concentration of metals. From the economic point of view, conventional pyro-metallurgical
approach will not be a better tool for the extraction of metals from the wastes as it requires high capital
investment. Recently, the use of micro-organisms to facilitate the extraction and recovery of base and
precious metals from fly ash, wastes, dusts, has developed into a successful and expanding area of
biotechnology. This technology holds the promise of reducing the fixed capital costs dramatically, and also
offers the opportunity to reduce environmental pollution. In this paper, we proposed that Sulfate Reducing
Bacteria (SRB) mediated recovery of metals from the metallurgical sludges collected from a currently
operating metallurgical sludge deposit. Physico-chemical characteristics of the samples were analyzed
and recorded. Mineralogical characteristics will be analyzed using X-Ray Diffraction studies. Preliminary
heap leachate chemical analysis showed that sulfate is significantly present in solution. Therefore,
indigenous sulfate reducing bacteria (enrichment culture) collected at the contaminated site will be applied
for the biogenic hydrogen sulfide production and to precipitate the metal sulfides from metallurgical sludge
heap leachates. Factors affecting the efficiency (pH, concentration of H2S) will be optimized.
Concentrations of sulfates and sulfides, conductivity, pH variations will be recorded at regular intervals
and the results will be discussed. A feasibility study is ongoing.
Key words: Hydrogen sulfide, Metal sulfide precipitation, Metal recovery, Metallurgical sludges, Sulfate
reducing bacteria

Resumo:
Nesta era eletrônica, tudo do que a humanidade depende é feito de minerais ou metais e assim sua
demanda no dia-a-dia é cada vez maior. Outro fato real é que a redução de reservas mundiais resultou
no desejo de procurar recursos alternativos e uma destas é a recuperar de metais. Os resíduos
produzidos na indústria metalúrgica podem ser usados como um recurso secundário, já que contém
elevada concentração de metais. Do ponto de vista econômico, o método piro-metalúrgico convencional
não é o melhor ferramenta para a extração de metais dos rejeitos, pois requer investimento alto de
capital. Recentemente, o uso de micro-organismos para a extração e recuperação de metais preciosos e
de base de poeira industrial, lixo s.l. e pós se desenvolveu em uma próspera e expandindo área de
biotecnologia. Esta tecnologia promete a redução dramática dos custos fixos, e oferece também a

oportunidade de reduzir a poluição ambiental. Neste trabalho, propõe-se que bactérias que reduzem
sulfato (SRB) executam a recuperação de metais de amostras coletadas de um depósito de rejeito
metalúrgico, atualmente em operação. Foram determinadas as características físico-químicas destas
amostras. São executados estudos de Difração Raios X para a caracterização mineralógica, “Primary
heap leaching” mostra que sulfato é significativamente presente na solução e bactérias coletadas "in situ"
serão usadas para produzir H2S para a precipitação dos metais como sulfetes do extrato do rejeito
metalúrgico. Fatores que afetam a eficiência (pH, concentração de H2S) serão aperfeiçoados.
Determinam-se e discutem-se concentrações de sulfatos e sulfetos, a condutividade e a influência do pH
a intervalos regulares e os resultados. Um estudo de viabilidade está em andamento.
Palavras chaves: Acido Sulfeto, precipitação de sulfetos recuperação de metais, resíduos metalúrgicos,
bactérias

1. Introduction:
1.1. Metallurgical Process
Mining is the general term used for the extraction of the desired metal in its purest form
their natural mineral ore. Natural ores consists of the desired metal in combination with other
compounds forms oxidic or sulfidic, primary or secondary metallic phases. Many metallurgical
processes, (starting from open pit mining to final purification) have to be done to separate the
pure metal from their ore. Usually some kind of wastes would be generated at each and every
step of the metallurgical processes and the wastes generated are huge and mostly they are
disposed off in the environment. These wastes not only contain unwanted elements but also
have considerable quantities of metals, mostly as oxides or sulfides.
1.2. Sulfur cycle and Metal sulfide precipitation
Sulfate reducing bacteria are unique prokaryotes (bacteria and archaea), which utilize
sulfate as its terminal electron acceptor in their electron transport chain. These bacteria literally
“breathe” sulfur compounds and not oxygen for their metabolic activities. These anaerobic
bacteria mostly follow dissimilatory sulfate reduction, in which the sulfates were reduced to
sulfides, in the complete absence of molecular oxygen. The sulfate reduction reactions mediated
by the bacteria were written below,
Organic matter + SO42- ➠ H2S + HCO3Me2+ + HS- ➠ MeS (➢) + H+

(1)
(Me2+ - Metal cation) (2)

These sulfate reducing properties of the SRB’s were exploited these days for the
bioremediation and recovery of metals from the metal contaminated waste water and also from
industrial sludge. The metal sulfide precipitation by SRB occurs in two stages (1) biogenic H2S
production by SRB and (2) metal sulfide precipitation by the biogenic H2S.

2. Methodology:
2.1. Sampling
2.1.1. Metallurgical samples and Biological samples:
Different metallurgical samples (muds and residues) were collected for the study based
on their age. Samples S1, S2, and S3 where metallurgical muds and Sample, S4 is a
metallurgical residue, which has elevated concentrations of Cu and Co. Samples for indigenous
SRB were collected at the contaminated sites, near the waste storage dam. Indigenous SRB
were cultured in an enrichment medium, Postgate B medium (Postgate, 1984).
2.2. Treatment

Figure 1. Proposed process diagram for the recovery of the metals by biogenic hydrogen
sulfide.	
  
H2S produced by the SRB were fed in to metal sulfide precipitator, along with the
metallurgical sludge leachates (MSL). Metal sulfides produced by the reactions of H2S and MSL
(metal cations) were collected at the bottom of the precipitator while the unreacted would be
recycled. The technical challenge in this step is to prevent any metal sufide precipitation inside
the reactor, as the recycled sludge might contain metal cations, which will react with the H2S.
The influx of H2S (from SRB bioreactor) into the precipitator and the influx of the recycle
effluents in to the SRB bioreactor (from precipitator) will be optimized accordingly. Metal
concentrations in the metallurgical sludge leachates were analyzed by ICP-OES. The metal
sulfide precipitates were oven dried at hot air and analyzed by SEM. Concentration of sulfate in
the solution was determined by turbidometric method (EPA method 9038) and the concentration
of the sulfides were determined iodometrically (EPA method 9034).

3. Results and Discussion:

Mineral sludge samples

pH

Particle size
mm

Total Solids
(%)

Fixed Solids
(%)

Volatile
Solids (%)

Sample 1 (> 30 years old)

5.7

<1

90.43

91.2

8.76

Sample 2 (5 - 10 years old)

6.6

<1

92.33

93.1

6.93

Sample 3 (2 - 3 years old)

6.1±0.2

<1

92.67

92.4

7.56

Sample 4 (Cu-Co Residue)

6.9±0.2

<1

93.01

89.1

10.9

Table 1. Physico-chemical characteristics of the mineral sludge samples.	
  
Table 1 reveals the physico-chemical properties of the samples. Before any analysis, the
samples were air-dried and ground completely to ensure that the samples particle size is below
1mm in diameter. Many research reports suggested that the metal leaching rate is increasing
with the decrease in the particle size which is due to the eventual increase in the surface area.
Some of the samples pH, were slightly acidic (S1 and S3) and for some of them it is almost
neutral (S2 and S4). Table 1 shows the presence of volatile compounds in all the samples in a
considerable quantity, ranging from 7-11%. Organic flocculants, which were used during the
metallurgical processing to improve the flocculation and sedimentation, might contribute for this
volatile solids presence in the samples. Initial X-Ray diffraction studies (data not shown) reveal
the presence of calcium sulfates (Gypsum) in the metallurgical muds.
4. Conclusions:
The metallurgical sludge wastes were found to contain elevated concentrations of
various metal and the metals can be recovered by the biogenic hydrogen sulfide mediated metal
precipitation by the indigenous sulfate reducing bacteria.
5. Bibliographic references:
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Lottermoser, B.G., 2003, Mine Wastes: Characterization, Treatment, and Environmental Impacts,
Springer, Verlag Berlin Heidelberg New York.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação de risco à saúde humana.
Foram avaliados os riscos de efeitos não cancerígenos por exposição ambiental a
metais, via consumo de água, subterrânea e superficial, pela população humana de
Capitão Gervásio de Oliveira-Pi. Amostras de 12 poços e de 3 barragens, distribuídos
na área urbana e rural do município foram analisadas e os resultados indicam riscos à
saúde humana em 3 das 12 amostras de águas subterrâneas e em todas as amostras
de águas superficiais, sendo que o Ni foi responsável por mais de 70% do risco
calculado.
Abstract
The objective of this work was to perform a human health risk assesment for
non-carcinogenic effects by environmental exposure to metals in freshwater and
groundwater, by water consumption for Capitão Gervásio de Oliveira’s population. The
metals levels in 12 groundwater wells and 3 freshwater pounds samples, located in
urban and rural areas, were measured. The human health risk assessment results
indicate that 3 of 12 groundwater samples and all freshwater samples present human
health risk for which Ni contributes more than 70%.
Palavras-chave: águas subterrâneas e superficiais, Estado do Piauí, avaliação de riscos

1. Introdução
O projeto “Avaliação de risco à saúde humana como ferramenta à gestão
ambiental dos recursos hídricos subterrâneos do Estado do Piauí” é um dos três
projetos estruturantes do Centro de Tecnologia de Mineral, em seu campus avançado
no Piauí.
A caracterização física e sócio-econômica do Estado do Piauí foi gerada a
partir do banco de dados em SGI alimentado por bases do IBGE, ANA, CPRM e
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DNPM para processos minerários do estado, incluindo o tipo de minério e de processo
(pesquisa, concessão de lavra e outros). Foi adicionado à base, o cadastro de poços
existentes em cada município (SIAGAS/CPRM), com informações ou não de perfil
litológico. E informação se o município era ou não atendido pela AGESPISA para
abastecimento doméstico de águas. A partir dos mapas temáticos foi definida a
atividade antropogênica predominante e selecionados, em ordem de prioridade, os
contaminantes de interesse e áreas/ municípios a serem estudados. O critério de
seleção dos municípios considerou a existência de atividade mineral no território, o
não atendimento pela AGESPISA, a acessibilidade e o apoio da Prefeitura Municipal
ao projeto, incluindo a cessão de espaço físico para estabelecimento de laboratório
para análises microbiológicas das águas coletadas. Os dados indicaram o município
de Capitão Gervásio de Oliveira como prioritário para os estudos, pois é o único com
lavra de minério metálico no Estado do Piauí, com explotação de níquel (Ni), não é
atendido pela AGESPISA e o poder municipal se mostrou receptivo à pesquisa.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das águas subterrâneas e
superficiais relativa aos teores de metais e de seus riscos associados para a saúde
humana, por exposição ambiental a metais via consumo de água pela população
humana de Capitão Gervásio de Oliveira, Estado do Piauí.

2. Materiais e Métodos
Para a seleção dos poços, primeiramente foi testada a metodologias de malha
de amostragem sugerida pela CETESB (a cada 100 km2), mas não pode ser aplicada
no Estado do Piauí em função da baixa frequência de poços com informações do perfil
litológico. À base SGI deste projeto foram adicionados os registros municipais sobre a
localização de poços para abastecimento doméstico, de forma a atualizar os dados do
SIAGAS. A atualização das informações foi essencial, pois há uma grande dinâmica
na abertura e fechamento de poços. A seleção final dos poços ocorreu em comum
acordo com as instituições parceiras (Prefeitura Municipal e as Secretarias Municipais
de Meio Ambiente e de Saúde). Foram coletadas, prioritariamente, águas
subterrâneas de fontes públicas para abastecimento doméstico, que abastecesse o
maior número de moradores, e em comum acordo com a gestão municipal.
A amostragem de 12 amostras de águas subterrâneas, oriundas de poços de
abastecimento público distribuídas pela área urbana e rural do município e de 3
amostras de águas superficiais, de barragens que servem para abastecimento de
parte da população rural, foi realizada em Agosto/2010. A amostragem seguiu os
procedimentos orientadores do Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (1998). As amostras foram coletadas em recipientes de polietileno,
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acidificas com 1mL HNO3 para posterior determinação dos teores totais de metais (Al,
As, Ba, B, Fe, Hg, Pb, Ni e Zn).
A análise de risco potencial à saúde humana foi realizada com base nos
procedimentos descritos na USEPA (1989). A estimativa numérica dos riscos nãocancerígenos à saúde humana é realizada pelo cálculo do coeficiente de perigo (QP),
que relaciona a dose administrada e a dose de referência, abaixo da qual é improvável
que ocorram efeitos tóxicos na população em função desta especifica exposição
ambiental. A ingestão de água contaminada foi considerada a principal via potencial de
exposição a metais presentes nas águas subterrâneas e superficiais. A dose
administrada foi calculada conforme a equação: DA = C * Co / P, onde, DA - Dose
administrada; C - Concentração do elemento em água, Co - Consumo diário de água e
P - Peso corporal. O QP é a razão entre a DA e a dose de referência toxicológica,
fornecido pela IRIS, e o Índice de Perigo (IP), é o somatório de todos os elementos
considerados e calculado por meio da equação: IP = Σ (QP)amostra; onde, IP - Índice
de perigo e QP - Coeficiente de perigo

3. Resultados
O município de Capitão Gervásio de Oliveira, microrregião do Alto Médio
Canindé, com área de cerca de 1500 km2, e com cerca de 4.000 habitantes
(predominantemente na zona rural), está sob influência do clima semi-árido e localizase no embasamento cristalino da bacia sedimentar do Parnaíba. Há grande demanda
de captação de águas subterrâneas para o abastecimento doméstico,mas os poços
são de pouca profundidade (em torno de 60m), baixíssimas vazões (máxima de
2.000l/h) e alta salinidade. Não obstante, mesmo sem tratamento, assumem grande
importância como fonte de abastecimento humano,
Os teores de Cl- se mostraram acima do limite da legislação (250 mg/l) em
50% das amostras, atingindo valores de até 4.000mg/l (Castilhos, et al., 2011), sendo
prejudicial à saúde, e ainda mais preocupante é a contaminação por bactérias fecais,
pois todas as amostras de águas coletadas (em poços e em reservatórios) mostraramse impróprias ao consumo humano (Castilhos et al., 2013). As amostras de águas
subterrâneas e superficiais apresentaram concentrações de alguns metais acima do
recomendado por documentos oficiais brasileiros, sobretudo no que diz respeito ao Ni
e ao Hg (Castilhos, et al., 2011). Os resultados da avaliação de riscos não
cancerígenos à saúde estão mostrados na Tabela 1.
A estimativa numérica dos riscos não-cancerígenos revelou a ocorrência de
coeficientes de perigo acima da unidade para o Ni, para três dos doze poços
amostrados e para as três amostras de águas superficiais analisadas. O Ni aparece
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como metal que contribui com mais de 70% do risco total. Sugere-se que tais
anomalias de Ni podem estar associadas à ocorrência natural do metal no subsolo,
uma vez que as atividades de mineração estão ainda em fase inicial.
Observaram-se traços de As nas águas superficiais e subterrâneas de Capitão
Gervásio. Entretanto, estudos mais detalhados devem ser realizados devido à
importância toxicológica deste elemento químico, seguindo-se da avaliação de riscos
de efeitos cancerígenos.
.
Tabela 1 – Índice de perigo (IP) e coeficientes de perigo de exposição (QP) para
cada metail, via ingestão de água, em Capitão Gervásio de Oliveira (PI), para
indivíduos adultos.
Local amostrado

Ba

B

Hg

Ni

Zn

IP

C. da Colina

-

0,01

0,3

0,1

0,0009

0,4

Barro Alto

0,04

0,03

0,2

0,7

0,0029

0,9

Barro Alto 2

0,03

0,03

0,3

0,02

0,0012

0,4

Poço A

0,03

0,02

0,2

1,5*

0,0041

1,8*

Cacimba da areia

0,01

0,02

0,08

0,08

0,0009

0,2

Barra do Silva

0,8

0,02

0,3

1,1*

0,0836

2,3*

Baixa

0,04

0,05

0,2

0,009

0,0051

0,2

Vereda dos Bois

0,1

0,02

0,2

0,04

0,1578

0,6

Coxós

0,03

0,02

0,05

0,009

0,0076

0,1

Lagoa das Garapas

0,1

0,03

0,3

1,2*

0,0022

1,7*

Planta Piloto Ni

-

0,03

0,07

0,02

0,0322

0,1

Bela Vista/Lagoa Funda

0,01

0,02

0,07

0,009

0,0027

0,1

Barragem Rio Romao

0,007

0,02

0,2

1,*

0,001

1,6*

Barragem Sede Município

0,009

0,02

0,1

2,8*

0,001

4,3*

Barragem do Silva

0,02

0,02

0,4

4,3*

0,076

4,7*

Nota: * = coeficiente ou índice de perigo que excede ou se aproxima da unidade; ● = água subterrânea de Capitão Gervásio; ●● =
água superficial de Capitão Gervásio; - = dado indisponível.
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Resumo:
A composição química do material particulado atmosférico é influenciada tanto por fontes naturais
quanto por fontes antrópicas. Foram estudadas as concentrações de As, no período de maio de 2011
a junho de 2012, no entorno da área de lavra de ouro na cidade de Paracatu (MG) e observadas as
condições climatológicas e meteorológicas da região. As maiores concentrações de As ocorreram no
período seco do ano. O vento predominante na região, o de NE, é um dos fatores que condicionam
as maiores concentrações de As verificadas nas estações de monitoramento Arena e Alto da Colina.

Abstract:
The chemical composition of airborne particulate matter is influenced both by natural and
anthropogenic sources. We studied the concentrations of As, from May 2011 to June 2012, around the
area of gold mining in the town of Paracatu (MG) and observed meteorological and climatological
conditions of the region. The highest concentrations of As occurred in the dry season. The prevailing
wind in the region, NE, is one of the factors that determine the highest concentrations of As observed
in monitoring stations Arena and Alto da Colina.

Palavra chaves: Poluição do ar, material particulado, arsênio, Paracatu.
1 - Introdução
Este estudo integra o projeto “Avaliação da Contaminação Ambiental por Arsênio e
Estudo Epidemiológico da Exposição Ambiental Associada em Populações Humanas de
Paracatu-MG”, coordenado pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/MCTI) em parceria
com a UFF, UNICAMP/FCM, IEC e FIOCRUZ. O material particulado (MP) atmosférico tem
como uma de suas fontes antrópicas as atividades de mineração, sendo que na mineração
de ouro, o arsênio (As), pode estar presente no MP. A exposição contínua a elevadas
concentrações de As pode resultar em importantes efeitos adversos à saúde humana. A
exposição a As via inalação tem sido descrita quase exclusivamente para exposições
ocupacionais e relacionada a câncer de pulmão (ASTDR, 2007).
O município de Paracatu, situado no noroeste de Minas Gerais, possui a maior mina
de ouro do Brasil. Alguns fatores intrínsecos às atividades da exploração de ouro primário

(principalmente nas etapas de lavra, transporte do minério aurífero, rico em arsenopirita, e
no seu beneficiamento) e fatores climáticos e meteorológicos desempenham papel
importante no controle da dispersão e das concentrações atmosféricas do MP. Portanto, nos
arredores da área de exploração, as concentrações de MP no ar devem variar espacial e
temporalmente em função da localização e intensidade da atividade mineral, bem como da
direção e velocidade dos ventos e precipitação pluviométrica. Sendo assim, este trabalho
examinou a presença e a variabilidade das concentrações de As associada ao MP
atmosférico, juntamente com alguns fatores climáticos e meteorológicos, em amostradores
existentes no município de Paracatu, principalmente nos arredores da mina do Morro do
Ouro em Paracatu, MG.
2 – Material e métodos
Os filtros de MP analisados foram cedidos pela empresa de mineração Kinross, sob
demanda da Prefeitura Municipal de Paracatu. Foram coletadas amostras de MP
atmosférico em 8 estações, distribuídas no município, incluindo o entorno da área de
mineração, equipadas com amostradores de grandes volumes de ar (Hi-Vol) que coletam
partículas totais em suspensão (PTS). As estações denominam-se (1) Alto da Colina, (2)
COPASA, (3) DER, (4) União, (5) São Domingos, (6) Arena, (7) Barragem e (8) Santo
Antônio. A estação Arena possui também um amostrador de partículas inaláveis (tamanho
inferior a 10 m; MP10). O período de amostragem foi de maio de 2011 a junho de 2012.
Dados de precipitação, vento e temperatura foram obtidos de uma estação meteorológica,
do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climático do Instituto de Pesquisas Espaciais
(CPTEC/INPE), localizada na área de estudo.
Para a determinação de As no MP, as amostras coletadas obedeceram a
metodologia de tratamento e análise química baseada no método EPA – Method IO-3.1 (USEPA, 1999). Os filtros amostrados foram fatiados, empilhados e posicionados em um tubo
de centrífuga de polipropileno de 50 mL e aferida a sua massa. Em seguida foram
adicionados 10 mL de mistura ácida (HCl 16,75% e HNO3 5,55%), e então as amostras
foram submetidas a banho ultrassônico por 3 horas, à temperatura de 70°C. Em seguida, à
temperatura ambiente, foram adicionados 10 mL de água ultrapura até atingir um volume
final de 20 mL. Os tubos foram agitados em agitador tipo vórtex e em seguida centrifugados.
Após repouso de aproximadamente 16 h, o sobrenadante foi filtrado e o As foi determinado
pela técnica da espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES, HORIBA modelo ULTIMA 2) no CETEM. Os limites de detecção (LD) e quantificação
(LQ) foram em média respectivamente 7,5 μg As L-1 e 0,64 ng As m-3.
3 - Resultados e Discussões

Com base nos dados climatológicos analisados, verifica-se que a área de estudo
possui dois períodos bem definidos, sendo um seco, de abril a outubro, e outro úmido, de
novembro a março. A temperatura média mensal varia de 17°C a 24,3°C, e a média anual é
de 21,3°C. A direção predominante do vento é a de nordeste (NE), com velocidade média
mensal entre 2,8 e 4,4 m s-1, sendo a maior no período seco.
No período de estudo, a concentração média de As no PTS foi 5,7 ng As m-3, variando de
0,7 a 18,8 ng As m-3. A Estação 6 se caracterizou como a com maior concentração média (e
mediana) de As (10,2 ng As m-3) e a Estação 7 como aquela com concentrações inferiores
ao LQ. As estações com maiores concentrações médias de As (Estações 1, 4 e 6) estão
localizadas no raio da direção do vento predominante (NE) da região.
Tabela 1: Estatística descritiva das concentrações de As (ng m-3) nas partículas
totais em suspensão (PTS) e nas partículas inaláveis (MP10) nas 8 estações de
monitoramento, no período de maio de 2011 a junho 2012, em Paracatu (MG)
#

1

2

3

4

5

6-PTS

6-PM10

7

8

Média

7,2

3,8

4,4

5,7

4,4

10,2

5,1

< LQ

2,9

Mediana

5,7

3,8

4,2

6,5

4,5

10,4

4,4

< LQ

2,5

Máximo

18,8

5,7

9,0

9,8

7,1

17,5

12,4

< LQ

5,4

Mínimo

0,7

2,7

1,6

1,8

0,7

2,9

1,7

< LQ

0,9

Estação

LQ = limite de quantificação = 0,64 ng As m-3. #(1) Alto da Colina, (2) COPASA, (3) DER, (4) União,
(5) São Domingos, (6) Arena, (7) Barragem e (8) Santo Antônio.

O período de maio a setembro de 2011 apresentou as maiores concentrações
médias de As (Figura 1). A menor precipitação e a maior velocidade média do vento neste
período favorecem o processo de transferência de partículas do solo para a atmosfera, o
que pode explicar a maior concentração de As no material particulado atmosférico.
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Figura 1: Distribuição acumulativa das concentrações (ng m-3) médias mensais
de As, em Paracatu (MG).
A primeira metade do ano 2012, atipicamente, foi bastante seca em relação à média
histórica de precipitação da região. Isso pode explicar as maiores concentrações de As nos
meses de maio e junho de 2012 em relação às do ano anterior.
Na Estação 6, a concentração média de As no material particulado inalável (MP10)
foi de 5,1 ng m-3, variando de 1,7 a 12,4 ng m-3, com a menor e maior ocorrência verificada
nos meses de janeiro de 2012 e setembro de 2011. Em média, a concentração de As no
MP10 correspondeu a aproximadamente 30% da concentração no PTS.
De um modo geral, os teores médios de As em áreas urbanas encontram-se de 5 a 7
ng m-3 (Maggs, 2000). Para avaliação de riscos ambientais à saúde humana por exposição
ao As na atmosfera, via inalação, os teores médios referenciais para o incremento de riscos
cancerígenos aceitáveis (risco de incremento de um caso de câncer para cada 1.000.000 ou
100.000 de expostos) variam de 0,6 ng/m3 a 6 ng/m3 (EC, 2004) . Sendo assim, a
concentração média de As se encontra dentro do esperado para área urbana, mas acima do
recomendado para risco à saúde, conforme a União Européia (EC, 2004). Os teores de As
no MP10 são considerados mais perigosos, uma vez que as menores partículas podem
atingir níveis mais profundos do sistema respiratório.
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Resumo As concentrações de matéria orgânica e de carbonatos totais nos sedimentos são
parâmetros importantes para a identificação de sítios favoráveis/potenciais à maior concentração de
elementos traço em ambientes estuarinos. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo de
determinar a variabilidade destes parâmetros geoquímicos em amostras de testemunhos de
sedimentos de fundo de três importantes estuários do estado de Pernambuco: rio Formoso, rio
Goiana e rio Sirinhaém. Foi coletado um testemunho de cada estuário. As análises foram executadas
o

por perda ao fogo (combustão). A matéria orgânica (perda ao fogo 360 C) e os carbonatos totais
o

(perda ao fogo 1.000 C) variaram, respectivamente, de 1,6% a 19,2%, e de 1,8% a 76,2% no rio
Sirinhaém; de 5,0% a 9,6%, e de 16,6% a 22,2% no rio Formoso; e de 5,0% a 9,6%, e de 16,6% a
22,2% no rio Goiana. Com esses dados é possível se traçar um prognóstico da distribuição espacial
das concentrações de elementos traço e maiores nos sedimentos analisados.
Palavras-chave: Matéria orgânica, carbonatos totais, sedimentos, estuários.
Abstract The content of organic matter and total carbonates in sediments are important parameters to
identify favorable/potential sites for higher concentrations of trace elements in estuarine environments.
In this context, the present study aimed to determine the variability of these geochemical parameters
in drill core samples of bottom sediments of three important estuaries of the state of Pernambuco:
Formoso river, Sirinhaém river and Goiana river. A drill core was collected in each one of these
estuaries. Analyses were performed by loss on ignition (combustion). The organic matter (loss on
o

o

ignition 360 C) and carbonates (loss on ignition 1.000 C) varied from 1.6% to 1.8% and 19.2% to
76.2% in the river Sirinhaém from 5.0% to 9.6%, and 16.6% to 22,2% in the Formoso river and 5.0%
to 9.6% and 16.6% to 22.2% in the river Goiana. With the results obtained it is possible to draw a
prediction of the spatial distribution of the concentrations of trace and major elements in the sediments
analyzed.
Keywords: Organic matter, total carbonates, sediments, estuaries.

1. Introdução
Os ambientes estuarinos vêm sendo degradados e contaminados pelas diversas
atividades antrópicas inerentes ao processo de industrialização e urbanização que ocorre
nessas áreas. Os sedimentos estuarinos são constituídos por diferentes parâmetros
geoquímicos dos quais alguns possuem a capacidade de reter e concentrar elementos traço
sendo a Matéria Orgânica (MO) e os Carbonatos Totais (CT) exemplos destes (Horowitz,
1991). Neste trabalho será apresentada a variabilidade histórica da MO e dos CT através
dos resultados obtidos da análise em amostras de testemunhos de sedimentos de fundo de
estuários de Pernambuco, a saber, rio Sirinhaém, rio Formoso e rio Goiana (Figura 1a, 1b e
1c).
(1a)

(1b)

(1c)

Figura 1: Localização dos sítios de amostragem dos sedimentos de fundo nos afluentes (elipse
vermelha): 1a - estuário do rio Sirinhaém; 1b - estuário do rio Formoso e 1c – estuário do rio Goiana.
Fonte: Goolge Earth™ Mapping Service.

2. Metodologia
Foram coletados em fevereiro/2012 testemunhos de sedimentos estuarinos nos
estuários acima citados, sendo um testemunho para cada. As coletas foram realizadas
estrategicamente em afluentes identificados como tendo vegetação preservada e estando
relativamente distantes de fontes antrópicas de contaminação. Tal estudo tem como objetivo
diagnosticar a assinatura dos valores de background geoquímicos para as áreas estuarinas
de Pernambuco. A amostragem dos testemunhos foi realizada com testemunhador em tubo
de PVC. A profundidade amostrada variou de acordo com a profundidade da coluna
sedimentar em cada estuário. Assim foram coletados 46cm de profundidade no rio
Sirinhaém, 36cm no Goiana e 39cm no Formoso. A taxa média de deposição de sedimentos
em estuários do NE brasileiro é de aproximadamente 3mm.ano-1, segundo trabalhos
realizados na região (a exemplo de Arruda 2010). Com isso, estima-se que o perfil
sedimentar amostrado no rio Sirinhaém representa um registro temporal de 153 anos de
deposição no estuário, o perfil do rio Goiana 120 anos e o perfil do rio Formoso 130 anos.

No laboratório os testemunhos foram seccionados a cada 3cm. As análises das
amostras para obtenção da MO seguiu a metodologia adotada por Kralik (1999), onde uma
alíquota de 1,0g de cada amostra (seca e peneirada) foi colocada em cadinho de porcelana
previamente pesado. Primeiro as amostras foram deixadas em estufa a 105oC (16h) para a
obtenção do peso seco. Em seguida os cadinhos foram levados a mufla a 360oC (2h). Após
resfriarem em dessecador, os cadinhos contendo as amostras foram novamente pesados, e
a diferença de peso obtida foi considerada igual à quantidade de MO calcinada. Após a
obtenção da MO, os cadinhos contendo as amostras retornaram à mufla a 1.000oC (1h). A
diferença de peso entre 360 e 1.000oC correspondeu à quantidade de CO2 liberado,
proveniente dos carbonatos totais presentes na amostra. Foi utilizado o fator 0,44 (fração de
CO2 em CaCO3) para a obtenção da concentração de carbonatos totais da amostra perdido
por perda ao fogo.
3. Resultados e discussão
De forma geral a MO no rio Sirinhaém aumentou da base (1,6%) para o topo (19,2%)
do testemunho. O mesmo ocorreu com os CT que variaram de 1,8% a 76,2%. Houve um
aumento significativo de percentuais dos dois parâmetros a partir dos 18cm de
profundidade. A MO a partir dessa profundidade em direção à superfície continuou com um
aumento gradual do percentual, porém os CT se comportaram sem regularidade. Aos 6cm
de profundidade um percentual elevado de CT (76,2%) pode ser explicado pela
relativamente elevada quantidade de pedaços de conchas observada particularmente nesta
amostra. O coeficiente de correlação (r) entre as concentrações de MO e CT obtidas em
todas as amostras investigadas neste estuário do rio Sirinhaém foi de 0,75, porém
analisando separadamente estas concentrações nos sedimentos mais profundos (abaixo de
18cm) tem-se r=0,95, e r=0,08 para os mais superficiais (acima de 21cm) corroborando com
a mudança de comportamento (para mais irregular) dos CT nas amostras mais superficiais
do perfil.
No rio Formoso, os teores variaram de 5,5% a 13% para a MO e de 6,3% a 24,7%
para os CT. O r entre as concentrações destes parâmetros estudados para o rio Formoso foi
de 0,8. A amostra relativa à profundidade 12 cm apresentou um percentual de CT bem mais
elevado do que as demais. A presença de pedaços de concha nesta amostra pode explicar
este fato, assim como ocorreu em amostra do rio Sirinhaém mencionada acima. No rio
Goiana a MO variou de 5% a 9%. Os CT variaram de 16,6% a 22,2%. Os parâmetros em
questão apresentaram um r de 0,9. As concentrações de CT deste rio foram relativamente
mais elevadas quando comparadas às encontradas no Formoso e Sirinhaém, o que
provavelmente reflete o fato de a maioria das amostras apresentarem uma abundante
quantidade de pedaços de conchas.

Figura 2: Concentração de matéria orgânica (%) e carbonatos totais (%) nos perfis do estuário do rio
Sirinhaém, do rio Formoso e do Goiana

4. Considerações Finais
De forma geral pode-se observar uma forte correlação na distribuição vertical das
concentrações de MO e CT nos três estuários estudados. Além disso, há um padrão típico
de influência antropogênica, verificado pelo aumento progressivo das concentrações em
direção à superfície, isto, particularmente no rio Sirinhaém.

Diante destes resultados é

possível se traçar um prognóstico da distribuição de elementos traço e maiores, uma vez
que, a concentração destes está ligada diretamente aos parâmetros geoquímicos aqui
apresentados. Isto porque há reconhecidamente uma afinidade entre os elementos químicos
e a matéria orgânica, por exemplo, que retém preferencialmente às maiores concentrações
destes elementos químicos nos materiais geológicos. No estuário do rio Sirinhaém, por
exemplo, as maiores concentrações desses elementos encontrar-se-ão preferencialmente
nos 20 primeiros centímetros do testemunho.
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Abstract
This regional geochemical mapping was carried out to support the CPRM geological mapping of the
2
Vazante Paracatu Project, which considered an area about 15.000 km in a region where the
geological setting shows the border between Brasília Fold Belt and São Francisco Craton. The
sampling campaigns performed 1082 stream sediment samples and 439 soil samples and analyzed
for 50 elements. The results were submitted to statistical data exploration, using the univariate
analysis (treatment of one element by histograms, box-plot and normal probability graphs), bivariate
analysis (Spearman correlation analysis) and multivariate analysis (clusters analysis and factor
analysis). Using the factor analysis on sediment and soil data, it was possible to define some
important geochemical associations of the studied region. For sediments, the highlights were the
associations Co-Cr-Mg-Ni (Factor 2), representing the mafic-ultramafic lithologies (kimberlites), Cd-ZnPb (Factor 3), representing the Zn mines in Vazante region and Ca-P-Sr (Factor 5), showing the
phosphate occurrences (apatite) in Lagamar region. For soils, highlights for the associations Sr-P- LaBa-Be-Ca-Cu (Factor 1), similar to the Factor 5 from sediments, which also reflects phosphate
occurrences, Zn-Pb-Cd (Factor 3), coincident to the Factor 3 for sediments, also reflects Zn mines in
Vazante region, and Fe-Ti-Ce-U (Factor 4), the only one intrinsic to the soil data, which reflects laterite
formation upon magnetite deposit, mainly in the surround area of Serra Negra Complex.
Key-words: stream sediment, soil, geochemical mapping.

Resumo
Esta campanha de levantamento geoquímico se deu em função do mapeamento geológico do Projeto
2
Vazante-Paracatu, o qual contemplou cinco folhas na escala de 1:100.000 (total de 15.000 km ) na
área limítrofe entre a Faixa Brasília e o Cráton do São Francisco. Foram realizadas coletas de
amostras em 1082 estações programadas para sedimentos de corrente e em 439 estações para
amostragem de solos. Os resultados obtidos para os elementos analisados foram submetidos à
análise de dados por estatística, utilizando-se o tratamento univariado (para cada elemento, através
histogramas, gráficos de probabilidade normal e Box-Plot), bivariado (análise de correlação de
Spearman) e multivariado (análises de principais componentes e de clusters). A partir do tratamento
estatístico multivariado para as duas matrizes (análise de principais componentes), obtiveram-se as
principais associações geoquímicas da região em estudo. Para sedimentos, destacaram-se as
associações Co-Cr-Mg-Ni (Fator 2) representando litologias máficas-ultramáficas (kimberlitos), Cd-ZnPb (Fator 3) representando os jazimentos de Zn na região de Vazante e Ca-P-Sr (Fator 5) representa
as ocorrências de fosfato (apatita) na região de Lagamar. Para solos, destaque para as associações
Sr-P-La-Ba-Be-Ca-Cu (Fator 1), semelhante ao Fator 5 de sedimentos, também reflete as ocorrências
de fosfato, Zn-Pb-Cd (Fator 3), coincidente com Fator 3 para sedimentos, também reflete as minas
de Zn de Vazante, Fe-Ti-Ce-U (Fator 4), a única associação exclusiva das amostras de solos, reflete

processo de laterização sobre magnetita, principalmente em áreas próximas ao Complexo Serra
Negra.
Palavras –Chave: sedimentos de corrente, solos, mapeamento geoquímico

1 – Introdução
Este levantamento geoquímico se deu em função do mapeamento geológico do
Projeto Vazante-Paracatu, o qual contemplou a área entre o limite da Faixa Brasília e o
Cráton do São Francisco. O principal objetivo deste mapeamento é fornecer informações
sobre indícios de recursos minerais através do tratamento estatístico robusto dos dados
gerados por análises químicas de amostras coletadas em campo, sendo utilizadas matrizes
de sedimentos de corrente e solos.
Houve 7 campanhas de amostragem, com duração de 20 dias cada, realizadas por 5
equipes de campo, contabilizando 1 ano para a conclusão da etapa de campo. Nesta etapa,
foram realizadas coletas de amostras em 1082 estações programadas para sedimentos de
corrente. Dentre as estações amostradas, 108 delas (10% do total) foram coletadas
duplicatas de campo; e em 320 estações, em drenagens de ordem mais elevada, procedeuse a coleta de concentrado de bateia para estudo mineralógico. Para solos, houve a
programação de 439 estações e, assim como para as amostras de sedimento de corrente,
em 10% das amostras (43 amostras) foram coletadas duplicatas de campo.
2- Geologia
Na área em estudo foram identificadas litologias pertencentes aos seguintes grupos,
de oeste para leste: Complexo Monte Carmelo (rochas granito-gnássicas intrusivas no
Grupo Araxá), Grupo Araxá (mica-xistos e filitos), Grupo Ibiá (diamictitos, filitos e
metassiltitos), Grupo Canastra (quartzito e filitos), Grupo Vazante ( metassiltitos, dolomitos e
quartzitos subordinados), Grupo Bambuí (argilitos, siltitos e fosforitos e diamictitos
subordinados), Grupo Areado (arenitos) e Grupo Mata da Corda (tufos vulcânicos), assim
como intrusões kimberlíticas e do Complexo Serra Negra - Salitre.
3 – Material e Métodos
A distribuição das estações de amostragem obedeceu aos critérios determinados
pela metodologia de mapeamento geoquímico dos levantamentos geológicos regionais,
obtendo-se uma densidade de amostragem de 1 amostra/14 km2 para sedimentos de
corrente (1082 amostras) e 1 amostra/34km2 para as amostras de solo (439 amostras). Tais
distribuições visaram, dentro de um padrão regular, abranger a maior quantidade de
território possível, ou seja, área estimada de 15.000 km2, na escala 1:100.000.

Em laboratório, tanto as amostras de sedimentos de corrente como as de solos
foram secadas a 60°C em estufas, seguidas de quarteamento, destorroamento e,
posteriormente, peneiradas em malhas com abertura < 80 mesh (< 0,175 mm). Após o
tratamento físico, as polpas peneiradas < 80 mesh de cada amostra é submetida a
pulverização e digestão com água régia. Em seguida, os extratos diluídos são conduzidos
para análise química por ICP-OES (elementos maiores) e ICP-MS (elementos traços).
Os resultados foram submetidos à análise de dados por estatística, utilizando-se o
tratamento univariado (para cada elemento, através histogramas, gráficos de probabilidade
normal e Box-Plot), bivariado (análise de correlação de Spearman) e multivariado (análises
de principais componentes e de clusters). A partir do tratamento estatístico multivariado para
as duas matrizes (análise de principais componentes), obtiveram-se as principais
associações geoquímicas da região em estudo.
4 – Resultados e Discussão

Para a interpretação dos dados geoquímicos, foram utilizadas as análises
estatísticas de correlação (bivariada) e análise fatorial (método estatístico multivariado).
A análise de correlação (Spearman rank) pode informar o grau de afinidade de um
elemento com os demais, podendo-se determinar agrupamentos com afinidades
geoquímicas semelhantes. Para tanto, foram considerados que valores iguais a ±0,70 entre
duas variáveis, no caso, entre dois elementos, possuem correlação significativa. A análise
fatorial é utilizada para identificar importantes componentes ou fatores que explicam a
variância de um sistema. Além disso, esta análise é designada a reduzir o número de
variáveis em pequenos números de índices, preservando as relações presentes nos dados
originais. Isto corrobora para uma interpretação mais refinada de dados geoquímicos
(Reimann et al., 2002; Lapworth et al., 2012), onde esta análise pode gerar mapas de
associações geoquímicas. Para estas análises estatísticas, foi utilizado o software
STATISTICA (versão 7.0).
A partir do tratamento estatístico multivariado (análise fatorial) para as duas matrizes
(sedimento e solo), obtiveram-se as principais associações geoquímicas da região em
estudo. Para sedimentos, seis associações: 1) Al-Ga-Cs-In-Sc-V (Fator 1) representando
processos supergênicos com argilominerais em coberturas quaternárias; 2) Co-Cr-Mg-Ni
(Fator 2) representando litologias máficas-ultramáficas; 3) Cd-Zn-Pb (Fator 3) representando
os jazimentos de Zn na região de Vazante; 4) Ce-La-Th-U (Fator 4) sugere influência de
hidrotermalismo em zonas de falha próximo as minas de Zn e Pb; 5) Ca-P-Sr (Fator 5)
representa as ocorrências de fosfato (apatita) na região de Lagamar e 6) K-Mn-Rb (Fator 6)

também sugere processos hidrotermais sobre os metassedimentos, principalmente na zona
de cisalhamento entre Grupo Vazante e a Formação Serra da Saudade. Para solos, cinco
associações: Sr-P-La-Ba-Be-Ca-Cu (Fator 1), semelhante ao Fator 5 de sedimentos,
também reflete as ocorrências de fosfato; 2) Al-Ga-In-Sn-Th-Sc-V (Fator 2), semelhante ao
Fator 1 de sedimentos, reflete processos supergênicos envolvendo argilominerais; 3) Zn-PbCd (Fator 3), coincidente com Fator 3 para sedimentos, também reflete as minas de Zn de
Vazante; 4) Fe-Ti-Ce-U (Fator 4), a única associação exclusiva das amostras de solos,
reflete processo de laterização sobre magnetita, principalmente em áreas próximas ao
Complexo Serra Negra; e 5) Mg-Ni-Rb-Sr (Fator 5), coincidente com o Fator 2 para
sedimentos, também reflete litologias máficas-ultramáficas, contudo, Sr e K sugerem
influência de processos hidrotermais. As associações geoquímicas de sedimentos e solos
se mostram bastante semelhantes e isto pode ser explicado pela predominância da
dispersão clástica na região de estudo, onde tais matrizes terão características muito
próximas das rochas de onde foram originadas, logo, as associações geoquímicas entre
solos e sedimentos possuirão muitas semelhanças.

5 - Conclusões
O mapeamento geoquímico pode ser considerado, assim como a geofísica, uma
ótima ferramenta para auxílio da execução do mapeamento geológico. Considerando o
tratamento estatístico multivariado das amostras, principalmente ao observar o mapa de
interpolação dos auto-valores dos fatores extraídos da análise fatorial e o dendograma pela
análise de agrupamentos, é possível destacar associações geoquímicas que são intrínsecas
às litologias e mineralizações conhecidas na região estudada, como a associação
geoquímica entre Zn, Cd e Pb, tanto em amostras de sedimentos de corrente quanto de
solos, a qual incide sobre as minas de Zn de Vazante; a associação entre P, Ca e Sr em
sedimentos e solos incidindo sobre as minas de fosfato na Folha Lagamar; a associação
entre Fe, Ti, Ce e U para amostras de solo, destacando ocorrências de lateritas.
Referências
Lapworth, D.J., Knights, K.V., Key, R.M., Johnson, C.C., Ayoade, E., Adekanmi, M.A., Arisekola, T.M.,
Okunlola, O.A., Backman, B., Eklund, M., Everett, P.A., Lister, R.T., Ridgway, J., Watts, M.J., Kemp,
S.J., Pitfield, P.E.J. Geochemical mapping using stream sediments in west-central Nigeria:
Implications for environmental studies and mineral exploration in West Africa. Appl. Geochem. 27,
1035-1052, 2012.
Reimann, C., Filzmoser, P., Garrett, R.G.. Factor analysis applied to regional geochemical data:
problems and possibilities. Appl. Geochem. 17, 185-206, 2002.

GEOQUÍMICA DO GRANITO CROATÁ: UMA AVALIAÇÃO
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Resumo O mapeamento geológico da Folha Pio IX, Piauí, na escala de 1:100.000, executado por
professores e alunos do Curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), permitiu a
identificação de um grupo de novas ocorrências minerais importantes. Dentre essas ocorrências
promissoras destacam-se as de Fe associadas a granito brechado e alterado hidrotermalmente, as de Cu
associadas a brechas riolíticas e silicosas e as de caulim. As ocorrências de Fe estão associadas ao
álcali-feldspato granito Croatá, granito brechado e marcado por várias fases de alteração hidrotermal:
potássica, propílica, hematítica, hidrolítica (hematita-sericítica) e sulfetada. Destacam-se as zonas de
sulfetação e de hematitização. A primeira é composta por pirita disseminada e por veios milimétricos a
centimétricos em padrão stockwork, com fraturas preenchidas por quartzo e hematita. A fase de alteração
hematítica caracteriza-se por microvenulações de hematita, que evolui para uma brecha hematítica
maciça, similar a filão. O objetivo do presente trabalho e descrever sucintamente o comportamento dos
elementos maiores, traços e dos elementos terras raras durante as várias fases de alteração hidrotermal,
avaliando semi-quantitativamente o metassomatismo relacionado a tais processos.
Palavras chave: Pio IX–PI, granitos, metassomatismo, ocorrências de sulfetos e óxidos de ferro
Abstract The geological mapping of the Folha Pio IX, Piauí, in the scale of 1:100,000, run by teachers and
students of Geology Department of Federal University of Ceará (UFC), allowed the identification of a group
of important new mineral occurrences. Among these promising occurrences stand out those of Fe hosted
by fractured granites with hydrothermal alteration, Cu associated with siliceous rhyolitic breccias, and
kaolin. The occurrences of Fe are associated with the fractured alkali-feldspar granite Croatá that is
marked by several stages of hydrothermal alteration: potassic, propylitic, hematitic, hydrolytic (hematitesericitic) stages and alteration to sulfide. It stands out the zones of alteration for sulfides and hematite. The
first consists of disseminated pyrite and of millimetric to centimetric veins in stockwork patterns, with
fractures filled with quartz and hematite. The hematitic alteration phase originated a stringer ore of
hematite which evolves to a massive hematitic breccia, similar to lode. The aim of this work is describe
shortly the behavior of the major, some trace and rare earth elements during the various stages of
hydrothermal alteration, and evaluate, semi-quantitatively, the metasomatism related to such processes.
Key words: Pio IX-Piauí, granite, metasomatism, occurrence of sulfides and iron oxides

1 – Materiais e Métodos
Dez amostras das rochas graníticas foram analisadas: oito correspondem a granitos
tardi-tectônicos brechados e alterados hidrotermalmente, cujo estilo e tipologia da alteração são
variáveis entre as amostras analisadas microscopicamente; uma amostra fresca de graníto
Croatá (P 885) e uma amostra fresca de um granito sin-tectônico (P 711). As análises químicas
(rocha total) dos elementos se encontram na tabela 1. As amostras foram analisadas no Acme
Analytical Laboratories LTD, Canadá, segundo os seguintes métodos: os elementos maiores por
ICP-ES em amostras fundidas com LiBO2 e digestão com HNO3. A determinação dos elementos
traços e terras raras foi por ICP-MS, digestão com HNO3.

Tabela 1 – Teores dos elementos maiores, menores e traços nas amostras do granito tardi-tectônico Croatá, Pio IX,
PI, exceto para a amostra P-771. Elementos maiores em porcentagem, elementos traços e terras raras em ppm.

2 – Variações composicionais entre os granitos analisados
No geral, as amostras dos granitos não alterados sin- e tardi-tectônicos apresentam
pequenas variações de valores para os elementos maiores e traços (comparar na tabela 1).
Exibem razão molecular Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) entre 1,04 e 1,02 característica de granitos
fracamente peraluminosos.
Por sua vez, os granitos alterados hidrotermalmente revelam teores extremamente
variáveis de SiO2

(59,48-84,30%), Al2O3 (0,53-13,86%), Fe2O3 (1,02-37,14%), Na2O (0,03-

5,58%), K2O (0,01-7,43%), MgO (0,01-0,22%), CaO (0,02-1,89%), P2O5 (0,01-0,14%) e para a
maioria dos elementos traços, entre os quais, Nb, Zr, Th, U, Y, em função dos diferentes
processos de alteração hidrotermal que afetaram essas rochas.
3 – Diagramas de enriquecimento x empobrecimento para cada fase de alteração
Considerando que a quase totalidade das rochas graníticas analisadas encontra-se
alteradas hidrotermalmente, procurou-se determinar de maneira aproximada as mudanças
químicas causadas por diferentes tipos de alterações (ignorando-se as mudanças de volume),
através do estudo comparativo entre a amostra do álcali-feldspato granito menos alterada com
as rochas graníticas brechadas e alteradas hidrotermalmente do Granito Croatá (Fig. 1).

Figura 1- Diagrama mostrando os fatores de empobrecimento e enriquecimento de elementos maiores, menores e traços no
granitos hidrotermalizado de Croatá, de Pio IX: A) Zona de alteração potássica; B) Zona de alteração propílica; C) Zona de
sulfetação; D) Zona de hematitização; E) Zona de alteração hidrolitica; F) Zona de alteração hidrolitia. Diagramas como
sugerido por Taylor e Fryer ( 1980).

3.1 – Metassomatismo envolvendo elementos maiores e traços
Como pode ser observado nos diagramas de Taylor and Fryer (1980), a rocha granítica
potassificada (amostra P- 444, Fig.1 A) exibe um leve enriquecimento em K2O, Rb, Nb, Th e U e
empobrecimento em SiO2, Fe2O3, CaO, Na2O, MgO, Ba, Sr, Y, Zr e Cu. Entretanto, é provável
que parte desses teores possa refletir valores primários, particularmente de CaO e MgO,
decorrente de um magma já empobrecido nesses elementos, a exemplo dos magmas graníticos
fortemente evoluídos.
A amostra de rocha granítica propilitizada (amostra P- 449, Fig. 1 B) apresenta um ligeiro
empobrecimento em TiO2, K2O, MgO e P2O5 e um enriquecimento em alguns elementos traços,
particularmente em Th e U, provavelmente em função da presença de minerais do grupo do
epidoto. SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO e Na2O permanecem aproximadamente constantes.
No caso da alteração sulfetação (amostra P - 442, Fig. 1 C), observa-se um nítido
aumento do Fe2O3 e, em menores proporções, de TiO2, Nb, Th e Cu, acompanhado de um
empobrecimento de CaO, K2O, Na2O, MgO, Ba, Rb e Sr.
Em relação a hematitização (amostra P - 3E; Fig.1 D), observa-se um forte
enriquecimento em Fe2O3 e um fraco em TiO2, Na2O e Nb, que é acompanhado por um forte
empobrecimento nos demais elementos maiores e traços, particularmente K2O e Rb.
No caso da alteração hidrolítica (amostras P-118 a) observa-se um fraco enriquecimento
em Fe2O3, Y, Nb e um forte empobrecimento nos elementos alcalinos e alcalinos terrosos (K2O,
Na2O, MgO, CaO, Ba, Rb e Sr). Os teores de SiO2, Al2O3, TiO2 e Cu permaneceram
relativamente constantes. Mas não se observa enriquecimentos na amostra P-118 b (Fig. 1 F).
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3.2 – Mobilização dos elementos terras raras
As figuras 2 (A-E) mostra que os elementos terras raras foram mobilizados durante os
processos de alteração hidrotermal que atuaram no granito Croatá, com relação a distribuição
desses elementos na amostra não alterada desse mesmo granito (distribuição em círculos
verdes azulados). Para a zona de alteração potássica (duas amostras coletadas, Fig. 2 A), os
padrões de distribuição mostram ora enriquecimento, ora empobrecimento, tanto para os
elementos terras raras leves (LREE) quanto para os pesados (HREE). Para o caso da alteração
propílica (Fig. 2 B), ocorreu empobrecimento para os LREE nas duas amostras e enriquecimento
para os HREE em apenas uma delas. O processo de sulfetação foi o único que gerou padrões
de distribuição semelhantes para as duas amostras analisadas, com enriquecimento em HREE
em ambas. Portanto, os gráficos acima sugerem que a dispersão dos elementos terras raras não
segue uma lei de fracionamento específica ao longo da redistribuição propiciada pela maioria
dos processos de alteração hidrotermal. Isto se deve ao fato de alguns minerais portadores de
elementos terras raras mostrarem-se susceptíveis às alterações ocorridas no Granito Croatá.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho visa caracterizar a geoquímica de folhelhos do período Cretáceo da
Formação Morro do Chaves, Bacia Sergipe-Alagoas. Foram estudadas 16 amostras de folhelhos
submetidas à análise de carbono orgânico total (COT), enxofre Total (S), pirólise Rock Eval e razão
34
isotópica de enxofre δ S com o objetivo de identificar a assinatura isotópica e possíveis áreas fontes.
Os resultados de COT e Rock Eval determinou o querogênio característico como do tipo I,
essencialmente algálica. Os resultados da análise geoquímica de COT e S possibilitou a identificação
de dois intervalos anóxicos. Os resultados isotópicos identificaram duas prováveis fontes, sendo os
altos valores relacionados à redução bacteriana de sulfato provenientes de água marinha, os baixos
valores provenientes de fonte meteórica e os valores intermediários de ambas as fontes. As
condições paleoambientais foram caracterizadas como um ambiente lagunar que possivelmente
ocorreu invasões marinhas no sistema.
34
Palavras chaves: Bacia Sergipe-Alagoas, enxofre δ S, paleoambiente.

ABSTRACT
Cretaceous shales from Morro do Chaves Formation have been investigated to identify their isotopic
34
signature and source areas by stable sulphur δ S isotopes technique. In addition, this study shows
the potential source rocks based on organic geochemical parameters. The 16 samples of shales were
collected and submitted to total organic carbon (TOC), total sulphur (S), Rock-Eval pyrolysis and
34
stable sulphur isotopes δ S. The TOC and Rock Eval results revealed high organic contents and the
predominance of kerogen classified as type I. The results of the geochemical analyses indicated TOC
and S, it was possible to observe two intervals anoxic events. The results indicate sea water source
from the bacterial sulfate reduction to high values of the sulfur isotopic ratio and low values reflect the
isotopic signature of meteoric water. The paleoenvironment conditions were characterized like lagoon
ambient with possibility marine invasion.
34
Keywords: Sergipe-Alagoas basin, isotopes δ S, paleoenviroment.

1. INTRODUÇÃO
A utilização de métodos geoquímicos baseados na análise de isótopos estáveis tem
sido, nos últimos anos, de aplicação generalizada dentro de muitas áreas de investigação
(NORD et al. 2001). Este trabalho visa caracterizar a geoquímica de folhelhos de intervalos
geradores e não geradores através de isótopos de enxofre da bacia Sergipe-Alagoas,
especificamente na Formação Morro do Chaves, permitindo a obtenção de interpretações
correspondentes à origem do enxofre, melhorando o entendimento do sistema petrolífero da
bacia e buscando à diminuição do risco exploratório.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento da pesquisa foi efetuado seguindo algumas etapas, tais como:

1.

Etapa preliminar: Compilação Bibliográfica referente a trabalhos anteriores

desenvolvidos na região da área de pesquisa;
2.

Etapa de Campo: Levantamento geológico, obtidos a partir de mapeamento pré-

existente e complementado com a construção de perfil de litofácies, acompanhanda de
coleta sistemática de amostras de folhelho;
3.

Etapa de Laboratório: Preparação de amostras, determinação dos teores de carbono

orgânico total (COT) e enxofre total (S), Pirólise Rock Eval e determinação isotópica de
enxofre (δ34S).
4.

Etapa Final: Interpretação dos dados visando a caraterização paleoambiental.

3. CONTEXTO GEOLÓGICO
A Formação Morro do Chaves, objeto de estudo deste trabalho, constitui um espesso
pacote abrangendo no intervalo Eoaptiano, compreendendo uma sequência de calcário,
margas coquinóides e dolomitos, com intercalações clásticas, superposta à Formação
Penedo e subjacente aos sedimentos da Formação Coqueiro Seco. As coquinas refletem
um aumento da influência marinha no sistema lacustre (SCHALLER, 1969 e LARRÉ, 2009).
Segundo AZAMBUJA et al. (1998) apud LARRÉ (2009), a Formação Morro dos
Chaves corresponde a uma sedimentação em um ambiente de lago que durante a fase rift
proto-Atlântica sofreu um forte controle tectônico e climático. Estes depósitos foram
submetidos, com frequência, a altas oscilações climáticas. O andar Jiquiá marcaria o último
registro da deposição tipicamente continental.
Apesar do paleoambiente, ser interpretado como lacustre, evidências geológicas
(pacotes de coquinas, formação de concreções carbonáticas) e paleontológicas (presença
de Enchodontidae) sugerem influência marinha nesta unidade (PETRA & GALLO, 2008).
4. ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCAL
A rocha foi caracterizada texturalmente, como calcirrudito bioclástico, com arcabouço
suportado pelos grãos. A granulometria varia de grossa a muito grossa em proporções
maiores a 2mm. Coloração de cinza a branco, sendo constituída por fósseis de pelecípodos
(bivalves) com tamanhos centimétricos em sua maioria entre 2 e 5cm (Figura 1-A). Os
folhelhos, rocha alvo desse estudo, possuem coloração cinza-escuro a esverdeado (Figura
1-B), em algumas camadas são perceptíveis presenças de fósseis e concreções piritosas,
variando de 0.5 a 4.0cm. Arenitos híbridos carbonáticos são constituídos por misturas de
grãos siliciclásticos de granulação média a grossa, aparecem na porção superior do perfil.

A

B

Figura 1. (A) Rocha calcirrudito bioclástico e (B) fácies bioclásticas com intercalação de folhelho de
aproximadamente 7 cm de espessura.

5. GEOQUÍMICA
Para as análises geoquímicas de COT e enxofre total foram utilizadas 16 amostras
de folhelhos e a análise isotópica de enxofre δ34S utilizou-se 15 amostras de folhelho e 6 de
piritas todos pertencentes à Formação Morro do Chaves (Quadro 1). A determinação dos
Teores de Enxofre Total nas rochas por si só não fornece informações detalhadas, sendo
geralmente avaliados em conjunto com os dados de COT, fornecendo valiosos subsídios à
interpretação dos tratos de sistemas e ambiente deposicional em que a rocha foi formada.
Como resultado, foi perceptível variação de amostras para água doce (ME-MC-06), salina
(ME-MC-04) e hipersalina (demais amostras). Apenas duas amostras (ME-MC-04 e ME-MC06) por apresentarem COT superior a 15% foram analisadas Pirólise Rock Eval, com seus
resultados plotados em diagrama do tipo “Van Krevelen” constatou-se que a matéria
orgânica classifica-se como tipo I, essencialmente algálica. Os resultados isotópicos δ34S
(Quadro 1 e Figura 2) demonstraram que na Unidade Quimioestratigrafia A mostraram-se
valores leves com progressivo aumento no limite com a Unidade Quimioestratigráfica B,
exatamente no início de condições anóxicas. Neste intervalo foi observado que o primeiro
evento anóxico ocorreu em um ambiente de água doce e salgada (amostra ME-MC-04), e
que ainda com a diminuição da quantidade de COT e de enxofre, a tendência positiva do
δ34S sugere sua formação em um ambiente anóxico onde ainda pode ocorrer a redução
bacteriana de sulfatos da água do mar, porém há existência de valores intermediários que
demonstram também a presença de outra fonte como a meteórica. A Unidade
Quimioestratigráfica C o baixo teor de COT sugere incorporação de O2 dissolvido, o que
implica em uma adição de sulfato empobrecimento em δ34S à água do mar. A Unidade
Quimioestratigráfica D, também houve uma estabilização dos baixos valores de COT,
porém os resultados isotópicos δ34S antes positivos, passaram a valores negativos
sugerindo fonte meteórica.
6. CONCLUSÃO

A tendência positiva do δ34S sugere a sua formação em um ambiente anóxico onde
pode ocorrer redução bacteriana de sulfatos da água do mar, porém valores inferiores
tendência de origem meteórica e valores intermediários de ambas as fontes. Corrobora-se
com outros pesquisadores que análise de supostas invasões marinhas deve ser revista.
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Quadro 1. Resultados geoquímicos das amostras de rocha total e pirita.
Amostras Profundidades (m) Enxofre Total
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-

-

-

-

-

-

-
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0.16547

392
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-

-
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Figura 2. Perfil simplicado com os
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resultados geoquímicos de Cot, S e δ S
e divisões quimioestratigráficas.
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Intemperismo e erosão na bacia do rio Piabanha: uma abordagem
através da análise do material em suspensão
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Resumo: Com o objetivo de caracterizar os processos de intemperismo e erosão no sudeste do
2

Brasil foi selecionada a bacia do rio Piabanha (2065 km ). Foram feitas análises da concentração e da
mineralogia (DRX) do material particulado em suspensão (MPS) em 21 pontos. Os resultados
apontaram concentrações de MPS < 4 mg/l nas cabeceiras e na faixa de 12 a 50 mg/l no médio e
baixo curso, destacando-se a bacia do rio Preto com os maiores valores. Quartzo e gibsita foram
encontrados em todas as amostras. O feldspato é significativo no alto curso. A mineralogia do MPS
mostrou-se levemente diferenciada entre as sub-bacias, principalmente relativa à presença ou não de
mica e caulinita (alto curso) que podem ser interpretadas como consequência de variações litológicas
e/ou taxas de intemperismo.
Palavras-chave: mineralogia, geoquímica; hidrologia; erosão; intemperismo

Abstract: This work aimed to discuss the main features in weathering and erosion processes in
southeastern Brazil. So we selected Piabanha River basin (2065 km2). Concentration and mineralogy
(XRD) analyzes of suspended particulate matter (SPM) were performed on 21 points. The results
showed concentrations of SPM <4 mg / l at the headwaters and the range 12-50 mg / l for the middle
and lower course, highlighting the Rio Preto sub-basin with the highest values. Quartz and gibbsite
were observed in all samples. Feldspar was only significant in the upper course. The mineralogy of the
SPM was slightly different among the sub-basins, due to the presence or absence of mica and kaolin
clay (headwaters). This could be associated to lithological variations and / or weathering rates.
Keyword: mineralogy; geochemistry; hydrology erosion; weathering

1 Introdução
Os rios transportam uma carga de elementos químicos na forma de sedimentos de
fundo, em suspensão e dissolvidos em solução. Existe uma correlação entre esta carga
transportada e o tipo de litologia, o relevo e o clima. Especificamente em ambientes tropicais
o intemperismo é intenso e os minerais primários das rochas são rapidamente convertidos
em fases secundárias mais estáveis (Ollier, 1969). A bacia de drenagem é a área da
superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída
comum (Coelho Netto, 2005). As cargas em suspensão são indicativas das áreas de

proveniência (intemperismo das rochas) e do processo que as origina (taxas de erosão),
além do tipo de transporte do material erodido na bacia (Syvitski, 2003). Especificamente a
mineralogia da carga em suspensão é uma das técnicas utilizadas para a identificação da
proveniência de sedimentos fluviais como resultado dos processos de intemperismo
atuantes na bacia de drenagem (Hudson-Edwards, 2007).
Com objetivo de avaliar os processos de intemperismo, erosão e transporte na região
sudeste do Brasil foi selecionada a bacia do rio Piabanha. Como parte de um projeto maior
de caracterização geoquímica do material dissolvido e em suspensão nesta bacia, foi
inicialmente avaliado o material em suspensão. Desta forma este trabalho tem como objetivo
específico a caracterização da carga em suspensão (concentração e composição
mineralógica).

2 Área de estudo
A bacia do rio Piabanha tem 2065 Km2 e está situada na região central do estado do
Rio de Janeiro, sendo um dos principais afluentes da bacia do rio Paraíba do Sul. O rio
Piabanha drena parte ou a totalidade dos municípios Petrópolis, Teresópolis, São José do
Vale do rio Preto, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes e Sumidouro. Em janeiro
de 2011 a região serrana do estado do Rio de Janeiro sofreu com uma grande quantidade
de movimentos de massa em decorrência de uma precipitação pluviométrica na ordem de
300 mm em 36 horas. Uma das bacias de drenagem mais afetadas foi a do rio Piabanha.
A geologia é dominada pelas unidades Serra dos Orgãos nas fácies Hornblendabiotita granitoide com composição tonalítica a granítica e fácies Santo Aleixo GranadaHornblenda-biotita granodiorito, unidade Paraíba do Sul (granada-biotita-sillimanita gnaisse
quartzo feldspático com bolsões graníticos e intercalações de quartzito e rochas
calcissilicáticas), e localmente as unidades Rio Negro (anfibolito, ortognaisses e gnaisse
granulito), Serra do Paquequer (muscovita biotita leucogranito) e os granitóides póstectônicos (Teresópolis e Frades). As unidades litológicas principais estão dispostas em
faixas de direção NE-SW. (CPRM, 2000) Apesar das diferenças litológicas, a composição
mineralógica e geoquímica é similar.
Praticamente todo o alto e médio curso da bacia do Piabanha são dominados por
montanhas (retilíneas a côncavas e escarpadas) sustentadas por granitóides, granodioritos,
granitos e gnaisses. .As amplitudes topográficas estão entre 350 e 600m. Predominam
afloramentos de rocha, solos litólicos, cambissolos e mais a jusante Latossolos VermelhoAmarelos álicos. A vegetação original era composta por floresta perenifólia e subperenifólia

e campos de altitude, mas foram substituídas parcialmente por vegetação secundária
pastagens, núcleos urbanos e agricultura (CPRM, 2000).
No baixo curso e próximo a foz do Piabanha a paisagem é de morros elevados a
morrotes alinhados e morros baixos sustentados por gnaisses, leucogranitos, granitóides e
ortognaisses migmatíticos. As amplitudes topográficas são entre 200 e 400m e chegam a
100m no vale do rio Paraíba do Sul (foz do Piabanha). Predominam Latossolos VermelhoAmarelos álicos, Podzólicos Vermelho-Amarelos distróficos e Cambissolos álicos. A
vegetação original era composta por floresta perenifólia e subperenifólia mas hoje em dia foi
substituída por pastagem, fragmentos de mata e, subordinadamente, agricultura e pequenos
núcleos urbanos (CPRM, 2000).
A precipitação média anual na bacia varia de 3.000 (nas cabeceiras) a 1.100 mm,
decrescendo em direção ao vale do rio Paraíba do Sul na sua foz (CPRM, 2000).
3 Métodos
Para a análise do material em suspensão (MPS) foram selecionados 19 pontos na
drenagem do rio Piabanha, 1 no rio Paraíba do Sul a jusante da foz do Piabanha e 1 no rio
Paraibuna (importante afluente do rio Paraíba do Sul que tem sua foz nas proximidades da
foz do Piabanha – município de Três Rios). A amostragem para a caracterização
mineralógica do material em suspensão foi de 10 l (rios mais turvos) a 20 l de água. Para a
medição do MPS foram coletados nos mesmos pontos alíquotas de 250 ml.
Em laboratório as amostras para MPS foram filtradas em filtros previamente pesados
e pela diferença de peso foi obtido o valor de MPS. A separação do material para análise
mineralógica foi feita por decantação seguida de centrifugação e por fim secagem na estufa
a 60º C. As amostras foram peneiradas a 0.063 mm para separação da fração silte + argila
(uma vez que a fração arenosa tem composição dominante de quartzo) que foi analisada
por difração de Raios X (5-70º).
4 Resultados e discussão
O MPS apresentou concentração até 4 mg/l nas cabeceiras e na faxa de 10 a 50
mg/l nas porções média e baixa das bacias. Destaca-se a sub-bacia do rio Preto como a que
apresenta os valores mais elevados.
Todas as amostras apresentaram significativa presença de material amorfo
(provavelmente matéria orgânica e/ou compostos químicos amorfos) que foi a causa do
sinal baixo nos difratogramas.
Quartzo (SiO2) e gibbsita (Al(OH)3).estavam presente em todas as amostras. Isto é
um indicativo do intemperismo avançado, processo de alitização nas rochas da bacia. De

forma oposta argilominerais 2:1 aparecem em pequena quantidade e localizados somente
em 2 sub-bacias pequenas.
Em termos espaciais existe uma diferenciação da assembleia mineralógica: a subbacia do rio Preto não apresenta mica como material em suspensão, enquanto ela está
presente principalmente na sub-bacia do Paquequer e no curso principal do rio Piabanha.
Este resultado poderia ser correlacionado com uma diferenciação litológica. Entretanto não
existem muitas diferenças mineralógicas significativas. Sugere-se que as sub-bacias que
drenam granitos pós-tectônicos e granitoides da Suíte Serra dos Orgãos não sejam áreas
áreas fontes principais de mica. Pode-se supor também que nestas áreas os processos de
intemperismo e erosivos são mais intensos, não favorecendo a preservação da mica. Dados
de material particulado em suspensão corroboram esta idéia porque são maiores nestas
sub-bacias onde a mica não está presente.
Os feldspatos (alcalinos e plagioclásios) ocorrem mais expressivamente nos pontos
do alto curso. No canal principal próximo a foz (80 km da cabeceira) este mineral
praticamente não aparece o que sugere a sua permanência por no máximo 50 km da área
fonte.
A caulinita (Al2Si2O5(OH)4) é comum em toda a bacia do Piabanha, com exceção dos
pontos do alto curso (Frades, Bengalas e Paquequer) onde não ocorre ou ocorre com
pequenas quantidades (pico muito baixo). Este comportamento é consequência da pequena
área de drenagem e também altas declividades que favorecem a pouca interação da água
com a rocha. Entretanto a presença de gibbsita nestas amostras sugere que o processo de
intemperismo é intenso, gerando este mineral diretamente a partir dos feldspatos e demais
minerais leves.
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RESUMO
O magmatismo alcalino intrusivo nos terrenos arqueano-paleoproterozoicos do Complexo Gavião,
nas proximidades dos municípios de Brumado e Iguatemi, porção centro-sul do Estado da Bahia, é
representado pelas suítes Iguatemi e Pé da Serra. Petrograficamente as rochas destas suítes são
constituídas por granitos e álcali-granitos. Dados litogeoquímicos permitiram classifica-las como
potássicas, metaluminosas a peraluminosas, muito evoluídas, com altos teores de SiO2 e baixos CaO,
Sr e Ba, e razões FeO*/MgO indicativos de granitos anorogênicos e conteúdos de álcalis similares
aqueles do tipo A2. Dados geocronológicos obtidos pelo método U-Pb em monocristais de zircão
forneceram idades de 1,97 Ga para a suíte Pé da Serra e 2,06 Ga para a suíte Iguatemi, relacionando
este magmatismo ao período Orosiriano.
Palavras-chave: magmatismo alcalino, orosiriano, anorogênico

ABSTRACT
The intrusive alkaline magmatism is hosted by the Gavião Complex Archean-Paleoproterozoic terrains
in the neighborhood of Brumado and Iguatemi town, central-southern portion of Bahia State, is
represented by the Iguatemi and Pé da Serra Suítes. Petrographic data of these suítes of rocks
showed that they are granites and alkali granites. Lithogeochemical data allowed classify them as
potassic, metaluminous to peraluminous, evolved, with high contents of SiO2 and low contents of CaO,
Sr e Ba, FeO*/MgO ratio for anorogenic granites and alkali contents similar to those of A2 type. U-Pb
geochronological data in single zircon crystals obtained ages of 1.97Ga for Pé da Serra Suíte and
2.06Ga for Iguatemi Suíte, relating this magmatism to Orosirian period.
Keywords: alcaline magmatism, Orosirian, anorogenic

1. Introdução
A área de estudo abrange a porção sul da folha Rio de Contas (fig. 1), localizada na
porção centro-sul do Estado da Bahia, e está inserida no Projeto Brumado-Condeúba,
executado pela CPRM (Martins et al. 2013). Geologicamente está inserida no Cráton do São
Francisco e é delimitada a leste pela serra do Espinhaço. A região é dominada por grandes
extensões de terrenos polideformados e migmatizados, de composição TTG, pertencentes
ao Complexo Gavião, resultantes de potente granitogênese alcalina a calcioalcalina, com

idades

que

vão
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o
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o

Estateriano,

por

sequências

metavulcanossedimentares do tipo greenstone belts e por sequências plataformais.
O objeto deste trabalho limita-se ao estudo litogeoquímico do magmatismo orosiriano
da porção sul da Folha Rio de Contas.

2. Geologia
A porção sul da Folha Rio de Contas compreende uma grande variedade de rochas
que vão desde o Paleoarqueano até o recente, cuja estratigrafia é constituída por três tipos
de unidades maiores: núcleo paleoarqueano, restos de greenstone belts e intensa
granitogênese que se estende desde o Neoarqueano até o Estateriano.
O Paleoarqueano é marcado pela ocorrência de rochas tonalíticas, trondhjemíticas e
dioríticas (TTG) que compõe o conjunto litológico mais antigo da área e que faz parte do
Complexo Gavião. Esse complexo encontra-se intensamente deformado e metamorfizado, e
as estruturas que marcam as zonas de cisalhamento dúctil-rúptil possuem indicadores
cinemáticos mostrando assimetria sinistral e deformação compressional reversa de alto
strain. As sequências do tipo greenstone belts ocorrem como discretas lentes nas rochas do
embasamento do Complexo Gavião. Intrudindo este embasamento ocorrem corpos
graníticos e leucograníticos isotrópicos a levemente foliados de idade orosiriana,
representados pelas suítes Iguatemi e Pé da Serra.
2.1. Suíte Pé da Serra
Esta suíte é intrusiva nas rochas dos complexos Gavião e Ibitira-Ubiraçaba e é
constituída por biotita granitos de cor cinza-claro, textura isotrópica e granulação variando
de média a grossa. Ocupa a região centro-sul da Folha Rio de Contas e, em imagens
geradas a partir de levantamentos aerogamaespectrométricos, estão associadas a altas
concentrações de U, Th e K, possibilitando, em mapas de distribuição ternária, distingui-las
das demais litologias por apresentarem áreas de cor branca.

Dados geocronológicos adquiridos no Projeto Brumado-Condeúba (Martins et al.
2013) obtiveram idade de 1,97 Ga (U-Pb, laser ablation) para esta suíte.
2.2. Suíte Iguatemi
Esta suíte está situada na porção sudoeste da Folha Rio de Contas (Fig. 1), sendo
intrusiva nas rochas do Complexo Ibitira-Ubiraçaba e nos terrenos TTG arqueanos do
Complexo Gavião. É constituída principalmente por biotita granitos e alcaligranitos, que
exibem coloração variando de cinza a cinza-róseo, granulação fina a média, forte foliação
nas porções marginais das intrusões e raros núcleos homogêneos em suas partes centrais.
A presença de enclaves de rochas gnáissicas migmatíticas é frequente.
A Suíte Iguatemi é afetada por zonas de cisalhamento com atitudes N345º350º/70ºSW-90º, onde é possível identificar a linha de estiramento mineral marcada por
feldspatos (Lx 60º p/ N225º) e cinemática indicando movimento destral oblíquo.
Os dados isotópicos para a Suíte Iguatemi foram obtidos pelo método U-Pb (laser
ablation), que forneceram idade mínima de cristalização de 2,06 Ga.
3. Litogeoquímica
As rochas estudadas posicionam-se no diagrama multicatiônico R1-R2 de De la
Roche et al. (1980) (não apresentado) nos campos do granito e granito alcalino. A maior
parte dos granitos analisados mostra-se fortemente diferenciada (72,85 e 78,26% SiO2) e
empobrecida em MnO (<0,07%), MgO (<0,4%), TiO2 (<0,2%), CaO (<1%) e P2O5 (<0,9%).
Os conteúdos de Al2O3 variam entre 10,34 -13,78 %, Fe2O3t=1,22 - 3,02 %, NaO = 2,29 4,04 %, K2O = 4,48 - 6,39 %, Na2O+K2O=7,58-10,02% e razão K2O/Na2O de 1,44 a 2,31%.
Estas rochas são alcalinas potássicas de tendência metaluminosa. No diagrama Fe/Fe+Mg
versus SiO2 (Fig. 2) as rochas posicionaram-se no campo dos granitos ferrosos,
característica comum em granitos anorogênicos.

Nos diagramas de Whalen et al. (1987), utilizados para a distinção entre os
diferentes tipos de granitos (anorogênico e os de fontes ígnea ou sedimentar), as amostras

estudadas alocam-se no campo dos granitos anorogênicos, tanto nos diagramas que
utilizam elementos maiores, quanto nos de elementos-traço (Fig. 3).
No diagrama (Y+Nb) versus Rb de Pearce et al. (1984) as rochas estudadas
plotaram no campo dos granitos intra-placa (Fig. 4). O diagrama Y-Ce-Nb de Eby (1992)
(Fig. 5) permite inferir a contribuição das fontes dos magmas graníticos anorogênicos como
mantélica (A1) e crustal (A2). As rochas que constituem as suítes estudadas posicionaramse no campo dos granitos anorogênicos do tipo A2, ou seja, provavelmente tiveram sua
fonte derivada de crosta continental.

4. Considerações Finais
As rochas das suítes Iguatemi e Pé de Serra são constituídas por granitóides muito
evoluídos com teores de SiO2 superiores a 72%, meta a peraluminosos, alcalinos, pobres
em Al2O3 (média de 12,9%) e de razões K2O/Na2O elevadas (média igual a 1,73%) o que
confere um caráter potássico ao grupo. Foram definidas como alcalinas, do tipo A2 com
forte contribuição crustal, e com colocações prováveis em ambiente distensivo, pós
colisional.
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RESUMO
Eventos naturais ou antrópicos de ressuspensão de sedimentos contaminados por metais podem
liberar estes elementos para a solução, possivelmente aumentando a biodisponibilidade e,
consequentemente o risco para a vida aquática. O presente estudo objetivou avaliar a mobilidade
potencial de contaminantes metálicos presentes nos sedimentos estuarinos do Rio Iguaçu (Baía de
Guanabara-RJ), através de ensaios de ressuspensão. Sedimento e água superficiais foram
amostrados em 12 pontos da área estuarina do rio Iguaçu em setembro de 2010 para a montagem
dos ensaios de ressuspensão por 1h e 24h, em laboratório. As concentrações de metais foram
determinados antes e depois da ressuspensão e através de extrações em HCl 1 M e em ácido nítrico
concentrado, de forma sequencial. Apenas foi observada diferença na mobilidade do Zn após a
ressuspensão, metal este que mostrou as maiores concentrações na fase fracamente ligada. O Hg e
o Ni apresentaram tendência de aumento no sedimento após ressuspensão.
Palavras-chave: Metais; biodisponibilidade; dragagem.

ABSTRACT
Natural or anthropogenic resuspension events of metal-contaminated sediments can release these
elements to the solution, possibly by increasing the bioavailability and consequently the risk to aquatic
life. The present study aims to assess the potential mobility of metal contaminants present in estuarine
sediments from the Iguaçu river (Guanabara Bay, Rio de Janeiro), by using resuspension
experiments. Sediment and surface water were sampled in 12 points in the estuarine area of the
Iguaçu River in September 2010 and submitted to stirring during 1h and 24h. Metal concentrations
were determined before and after the resuspension by using a weak and strong acid extractions,
sequentially. Only difference in mobility was observed after resuspending the Zn metal such that the
highest concentrations showed weakly bound phase. The Hg and Ni content increased in the
sediment after resuspension.
KEYWORDS: Metals; bioavailability and dredging

1.

INTRODUÇÃO
Ensaios de ressuspensão de sedimentos têm sido utilizados em estudos de alguns

pesquisadores, com o objetivo de contribuir para a avaliação dos riscos para a biota local
em decorrência da ressuspensão de contaminantes (COTOU et al, 2005; MACHADO et al,
2010). A ressuspensão de contaminantes ligados ao sedimento pode ocorrer de forma

natural por bioturbação ou por indução por ventos e tempestades e por indução antrópica,
devido a eventos de dragagem, passagem de navios e arrastos de fundo. Quando ocorre a
ressuspensão dos sedimentos podem mobilizar os metais adsorvidos, que podem passar
para outras fases sedimentares, tendo a possibilidade de serem liberados para coluna
d’água, tornando-se biodisponíveis, o que é um risco para a fauna aquática. (MACHADO et
al. 2011).
Na Baía de Guanabara (RJ), foi realizado um estudo experimental inicial de
ressuspensão de sedimentos contaminados, por MADDOCK et al. (2007), sugerindo que a
combinação da caracterização dos aportes e dos mecanismos de retenção de metais-traço
com a avaliação do potencial de remobilização destes metais pode possibilitar uma melhor
compreensão sobre os processos que determinam a partição dos metais entre fases sólidas
e dissolvidas. Na mesma baía, MACHADO et al. (2011) realizaram ensaios de ressuspensão
de sedimentos superficiais na determinação da biodisponibilidade potencial de cobre (Cu), e
observaram a importância deste método na avaliação de riscos ambientais de dragagem de
sedimentos, em relação a metais sensíveis a ressuspensão. O presente estudo objetiva
avaliar o efeito de eventos de ressuspensão sobre a mobilidade potencial de contaminantes
metálicos presentes nos sedimentos estuarinos do Rio Iguaçu (Baía de Guanabara-RJ).

2.

MATERIAIS E MÉTODOS
A Baía de Guanabara é uma das maiores baías do Brasil, possuindo 381km2 de

área. O rio Iguaçu Sarapuí tem uma bacia de drenagem de 726 Km2 (JICA, 2003) que banha
alguns municípios importante da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, em suas
margens há diversas indústrias, inclusive uma refinaria de petróleo (REDUC) que é a maior
do país (SILVEIRA et al, 2011). O sistema recebe uma grande carga de esgotos domésticos
e industriais, devido a falta de saneamento básico nos municípios que fazem parte da sua
bacia (SILVEIRA et al, 2011). A amostragem foi realizada em setembro de 2010, durante a
maré vazante, em 4 transectos (com 3 pontos de coleta cada um), partindo do rio IguaçuSarapuí para a Baía de Guanabara, RJ (Figura 1). O sedimento superficial foi coletado com
busca fundo do tipo Van Veen e acondicionado em sacos plásticos, mantido sob
refrigeração até a chegada em laboratório. Para os ensaios de ressuspensão foi coletado
também

6L

de

água

superficial

utilizando

frascos

âmbar

de

1L

previamente

descontaminados.
Os ensaios de ressuspensão foram realizados por agitação mecânica por períodos
de 1h e 24h, conforme descrito por Machado et al. (2011), utilizando 7,5g de sedimento
úmido e 100mL de água local não filtrada. Após ressuspensão o material foi centrifugado e o

sedimento foi submetido sequencialmente a uma extração fraca (HCl 1M) e uma extração
forte (US EPA 3051). A determinação de metais (Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb e Zn) nos
extratos obtidos foi realizada em ICP-OES.

Figura 1 modificada - google Earth acessado em 16/04/2013.

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem de sedimento superficial no
estuário do rio Iguaçu, Baía de Guanabara - RJ.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As concentrações de metais encontradas antes e após ressuspensão (1h e 24h) para

as duas extrações realizadas estão apresentados na tabela 1. As concentrações de Hg
foram maiores na fase fortemente ligada antes e após os tempos de agitação. Já os metais
Mn, Pb e Zn apresentaram maiores concentrações na fase fracamente ligada para todos os
intervalos estudados. Nos sedimentos antes da agitação (in natura), o Cu apresentou
maiores concentrações na fase fracamente ligada aos sedimentos. Já Cd e Ni não
apresentaram diferença nas concentrações entre fases. Após 1h de agitação, Cd, Fe e Ni
obtiveram concentrações maiores na fase forte. O Cu não apresentou diferenças neste
intervalo de tempo. Após 24h de agitação não houve diferença entre as concentrações
encontradas para as duas fases geoquímicas para Cu, Cd e Ni.
Para as concentrações dos metais fracamente ligados não houve diferença
significativa entre os intervalos de tempo estudados. Entretanto, o Hg apresentou uma
tendência de diminuição de suas concentrações nesta fase geoquímica no sedimento em
ambos os intervalos após agitação (ANOVA, p=0,068). Para os metais fortemente ligados
não houve diferença significativa entre os intervalos de tempo estudados (in natura, 1h e
24h), exceto para Zn (ANOVA, p<0,05), que apresentou concentrações mais altas após 1h e
24h de agitação em relação ao in natura, apontando uma possível entrada deste metal no
sedimento a partir do contato com a água da área de estudo com agitação em sistema
fechado. O Ni apresentou uma tendência de aumento, similar ao Zn, não sendo
significativamente diferente (ANOVA, p=0,057).

Tabela 1. Concentrações de metais fracamente ligados (HCl 1M) e fortemente ligados
(EPA3051) a sedimentos antes e após ensaio de ressuspensão (1h e 24h).
Metais Fracamente Ligados (HCl 1M) (mg/kg)
Cd

Cu

Fe

Mn

Zn

Ni

Hg

Pb

In Natura

0,52±0,17

32,1±21,45

12.485,6±3.199,9

138,6±69,1

120,4±64,6

2,44±0,65

0,02±0,01

26,3±10,9

1 Hora

0,47±0,12

31,4±23,6

12.911,9±3.139,5

130,2±49,5

118,8±65,7

2,46±1,09

<LD

22,9±10,3

24 Horas

0,52±0,17

29,3±21,6

13.113,7±3.516,0

127,0±49,1

119,2±67,4

2,87±2,14

<LD

23,8±12,3

Cd

Cu

Fe

Mn

Zn

Ni

Hg

Pb

In Natura

0,59±0,10

15,5±7,57

22.822,6±3.597,2

91,9±36,5

16,4±2,15

2,70±0,72

0,15±0,09

8,2±1,5

1 Hora

0,67±0,17

15,7±8,37

24.205,4±6.494,2

94,3±25,9

24,5±7,1

3,28±0,66

0,19±0,11

8,3±2,1

24 Horas

0,52±0,18

18,2±14,29

23.065,1±5.817,7

88,4±27,4

24,5±8,68

3,43±0,76

0,21±0,12

9,5±2,77

Metais Fortemente Ligados (EPA 3051) (mg/kg)

±Desvio Padrão
<LD Abaixo do limite de detecção.

4. CONCLUSÃO
As extrações sequenciais dos sedimentos do sistema Iguaçu-Sarapuí, mostraram
que alguns contaminantes metálicos como: Zn e Pb estão mais biodisponíveis, devido ao
maiores valores da fração extraída em HCl 1 M. O ensaio de ressuspensão demonstrou uma
mobilidade do Zn, com o aumento da concentração em sedimento.
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Resumo
Os sedimentos da Bacia de Pernambuco registram importantes mudanças ambientais ocorridas
durante a abertura do Oceano Atlântico, podendo ser obtidas através dos elementos terras raras
(ETR). Nesse trabalho são analisados os ETR nos sedimentos depositados durante o CenomanianoTuroniano que originaram a denominada Formação Estiva, formada por argilitos, siltitos, margas,
calcarenitos e dolomitos. De modo geral os sedimentos siliciclásticos são mais enriquecidos em ETR
do que os carbonáticos, mostrando que a fase carbonática tem um efeito diluidor dos ETR,
normalmente presentes no material terrígeno. As amostras das rochas analisadas apresentam um
padrão comum entre si de distribuição dos ETR, com um leve enriquecimento dos ETR leves. Uma
das amostras, contudo, um argilito localizado no topo da formação investigada, foge desse padrão de
distribuição observado para as demais amostras, apresentando enriquecimento dos ETR pesados e
anomalia negativa de Ce. Esses resultados são interpretados como uma mudança ambiental
provocada pela incursão marinha no continente causando intensa oxigenação no ambiente aquático.

Palavras-Chave: elementos terras raras, anomalia negativa de Ce, Formação Estiva, Bacia de
Pernambuco

Abstract
Sediments from the Pernambuco Basin record important environmental changes that occurred during
the opening of the Atlantic Ocean. These changes can be detected by the rare earth elements (REE).
In this paper we analyze the REE in sediments deposited during the Cenomanian-Turonian (Estiva
Formation), composed by argillites, siltstones, marls, calcarenites and dolomites. Results show that
siliciclastic sediments are more enriched in REE than the carbonates, showing that the carbonate
phase has a dilutive effect of REE in the terrigenous material. Most samples have a common pattern
of distribution of REE, with a small enrichment of LREE. One of the samples, however, an argillite,
located on the top of Estiva Formation has a different pattern of distribution, with enrichment of HREE
and negative anomaly of Ce. These results are interpreted as an environmental change caused by
marine incursion into the continent causing intense oxygenation to the aquatic environment.

Key-words: rare earth elements, depletion of Ce, Estiva Formation, Pernambuco Basin

1. Introdução
Os sedimentos depositados desde o Aptiano até o Maastrichtiano (de 125 a 65 Ma)
na Bacia de Pernambuco apresentam informações importantes a respeito das mudanças
ambientais ocorridas durante a abertura do Oceano Atlântico. Os Elementos Terras Raras
(ETR) são excelentes marcadores de tais alterações (Wang et al., 1986). No entanto,
informações geoquímicas detalhadas sobre as rochas sedimentares desta bacia são
incipientes até o momento, com apenas alguns trabalhos pontuais (Maia, 2012). Portanto,
existe a necessidade de uma análise detalhada nas rochas originadas pelos sedimentos
depositados desde o Aptiano até o Maastrichtiano, que englobe as formações Cabo
(conglomerados), Estiva (calcários/dolomitos, margas, siltitos e argilitos) e Algodoais
(arenitos), respectivamente da base para o topo. Nesse trabalho são apresentados dados
dos padrões de distribuição dos ETR nas rochas da Formação Estiva, depositada no
Cenomaniano-Turoniano (99,6 a 88,6 Ma).

2. Aspectos Geológicos
Segundo Lima Filho (1998), a Bacia de Pernambuco limita-se a norte pelo
Lineamento Pernambuco, na cidade de Recife (PE) e a sul pelo Alto de Maragogi, na divisa
com o Estado de Alagoas. Sua sedimentação teve início no Aptiano-Albiano com a
deposição de conglomerados, leques aluviais e arenitos arcoseanos (Formação Cabo),
seguida pela instalação de uma plataforma carbonática durante o Cenomaniano-Turoniano
(Formação Estiva). Ambas as unidades são cortadas por rochas vulcânicas e subvulcânicas
(Suíte Ipojuca) com idade em torno de 102 Ma (Nascimento, 2003). Posteriormente,
ocorreram depósitos de leques aluviais durante o Santoniano-Maastrichtiano? (Formação
Algodoais), e por último arenitos argilosos com intercalações síltico-argilosas a
conglomeráticas (Formação Barreiras) de idade plio-pleistocênica (Lima Filho et al., 2005). A
Formação Cabo representaria a fase rifte, enquanto que as formações Estiva e Algodoais
estariam relacionadas à fase pós-rifte (Lima Filho, 1998).

3. Metodologia
Amostras coletadas a partir de testemunhos da Formação Estiva provenientes de
quatro furos de sondagem (BP-01, BP-04, BP-05 e BP-06) perfurados na região onshore da
Bacia de Pernambuco, foram selecionadas para análises geoquímicas. Os testemunhos
localizam-se distribuídos de norte a sul na bacia, sendo BP-01 na porção norte da bacia em
Cabo de Santo Agostinho (PE) e BP-06 na porção sul, no município de Ipojuca (PE), com
BP-04 e 05 em posições intermediárias. No total foram separadas 48 amostras da seguinte
forma: 14 amostras de BP-01, 15 amostras de BP-04, 08 amostras de BP-05, e 11 amostras

de BP-06, sendo descritas como calcarenitos, dolomitos, margas, siltitos e argilitos (Ferreira,
2009). Em laboratório as amostras foram secas, britadas e pulverizadas. Alíquotas de 0,200
g foram submetidas à fusão com LiBO3 (0,9 g) a 1.000oC. Em seguida, após resfriamento,
realizou-se uma dissolução em 100 mL de solução ácida 4% HNO3 / 2% HCl. Os extratos
obtidos foram então analisados em espectrômetro de massa com fonte de plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS) para os ETR (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb, Lu). Tais análises foram realizadas no laboratório canadense ALS Global Ltda.
Os resultados obtidos foram então normalizados para o padrão de folhelho segundo
Piper (1974). Os dados resultantes estão apresentados na forma de diagramas do tipo
Masuda-Coryell (Rollison, 1996).

4. Resultados e discussão
De modo geral observa-se que as amostras apresentam um leve enriquecimento dos
ETR leves em relação aos pesados (Fig. 1). Também se verifica que as amostras de
argilitos (vermelho), siltitos (verde) e margas (rosa) são mais enriquecidas em ETR do que o
padrão (valores acima de 1). Já os dolomitos (azul) e calcarenito (preto) são empobrecidos
em ETR em relação ao padrão (valores abaixo de 1). Os mesmos resultados foram obtidos
por Bellanca et al. (1997), e mostram que a fase carbonática exerce um efeito diluidor
importante sobre os componentes terrígenos (argilominerais e minerais pesados detríticos,
como zircão, monazita e xenotímio).
O diagrama obtido para as amostras do testemunho BP-06 destaca uma amostra de
argilito que foge ao padrão das outras (Fig. 1). Essa amostra apresenta enriquecimento nos
ETR pesados, bem como uma anomalia negativa de Ce. O enriquecimento de ETR pesados
pode evidenciar uma maior influência oceânica, já que a água do mar apresenta
enriquecimento em ETR pesados (Rollinson, 1996). E a anomalia negativa de Ce sugere um
ambiente oxidante, já que esse elemento é o único dentre os ETR que sofre oxidação,
passando de Ce(III) solúvel para Ce(IV) insolúvel, o qual se fixa em material particulado
(Wang et al., 1986). Como essa amostra representa a sedimentação ocorrida no final do
Turoniano (porção superior da Formação Estiva), interpreta-se como sendo esse o momento
da entrada oceânica mais intensa continente adentro. Essas interpretações estão de acordo
com os resultados obtidos por Ferreira (2009), que mostrou através de dados palinológicos
e palinofaciológicos, que durante a fase inicial da abertura do Oceano Atlântico o ambiente
que ali se instalou era anóxico ainda com grande influência continental, tornando-se
posteriormente bem oxigenado com a entrada do oceano.

Figura 1. Padrão dos ETR normalizados pelo folhelho médio para amostras dos testemunhos BP-01, BP-04, BP05 e BP-06. Legenda: vermelho = amostras de argilito; verde = amostras de siltito; rosa = amostras de marga;
preto = amostras de calcarenito; azul = amostras de dolomito.
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Resumo

A bacia hidrográfica do rio Campo Belo, localizadas no parque nacional de Itatiaia, é propicia
a altas taxas de intemperismo devido as características climáticas da região. Diante disto, foi
avaliado o intemperismo na bacia com base na comparação entre o fluxo instantâneo dos
elementos majoritários na montante e jusante do rio Campo Belo, e nas razões elementares
Si/Al, Si/Ca, Si/Na e Si/K.
Palavras-chave: Rio Campo Belo, Intemperismo, Fluxo instantâneo e razão elementar
Abstract
The Campo Belo River basin, located in the Itatiaia national park, is propitious to high rates of
weathering due to the climatic characteristics of the region. We examined the weathering in the basin
based on the comparison between the instantaneous flow of majority elements in the upstream and
downstream river Campo Belo, and the Si/Al, Si/Ca, Si/Na and Si/K ratio.
Keywords: Campo Belo River, weathering, instantaneous flow and elementary ratio.

1. Introdução
A composição química das águas fluviais resulta principalmente das reações de
intemperismo químico nos minerais formadores de rocha (QUEIROZ, 2011). A água em
suas diferentes trajetórias, desde a sua precipitação até alcançar os rios, incorpora e libera
vários elementos químicos. Além disso, a deposição atmosférica e a atividade biológica
também contribuem para sua composição. Portanto, os rios são considerados sistemas
abertos e são as principais vias do fluxo contínuo dos elementos químicos, desde a
nascente até a foz (SANTOS, 2004).
Os componentes geomorfológicos do ambiente terrestre, relevo e rios delimitam uma
bacia hidrográfica. Esta representa a unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e
quantitativo dos recursos hídricos e dos fluxos de elementos (SILVA, 2005).
As nascentes da bacia do rio Campo Belo estão localizadas dentro do Parque
Nacional de Itatiaia e dessa forma estão isentas dos impactos da ação antrópica. Também
sofrem pouca influência da deposição atmosférica por estarem localizadas no planalto de
Itatiaia à 2400-2600 metros de altitude.

A geologia em torno da bacia hidrográfica é composta principalmente por rochas
alcalinas do tipo sienito, nefelina-sienito e quartzo-sienito, formada por minerais de
aluminosilicatos de sódio, potássio e cálcio. A razão de Si/Al e Si cátions maiores pode ser
utilizada como índice do grau de intemperismo, devido à perda de silício durante este
processo.
O objetivo deste trabalho é comparar a entrada e saída de elementos a montante e a
jusante do Rio Campo Belo, considerando o fluxo dos elementos majoritários, e avaliar o
grau de intemperismo na bacia deste rio através do uso das razões elementares Si/Al, Si/Ca,
Si/Na e Si/K.
.

2. Materiais e Métodos
2.1 Área de estudo
Este estudo foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Campo Belo, bacia esta que
pertence ao município de Itatiaia e à Serra da Mantiqueira. A mesma possui
aproximadamente 60 km2 e se estende desde o planalto de Itatiaia (2400-2600m de altitude)
até a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul (~400m).
2.2 Metodologia das Análises
Amostras de água foram coletadas em dois pontos da bacia do Rio Campo Belo, à
montante e à jusante (figura 1), respectivamente nos dias 12 e 14 de março de 2013.

Figura 1: Mapa da área de estudo.
A determinação das vazões do rio nos dois pontos de amostragem foi feita por
diluição de cloreto de sódio (método descrito por HINDI et al, 1998). No laboratório, as
amostras foram analisadas por cromatografia iônica (cromatógrafo: modelo 850 Professional

IC – Ancat. Fab. Metrohn). Os elementos medidos foram sódio (Na+), potássio (K+),
magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+). O alumínio (Al) foi medido em espectrômetro de massas com
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) da marca Thermo Fisher Scientific, modelo
XSERIES 2, após preservação das amostras com HNO3 suprapuro 2% . A análise de silício
(Si) foi feita por colorimetria pelo método descrito GRASSHOFF et al. (1999).
3.

Resultados e Discussão
No rio Campo Belo, a média histórica de precipitação (período de 1990-2011) em

março é de 231 mm (ANA - Estação pluviométrica do PN de Itatiaia, 2011). Ao longo de um
trecho de ~18 quilômetros a vazão variou de 0,4 L/s a montante a 3,6 L/s a jusante na saída
da bacia. Os fluxos instantâneos dos íons majoritários, calculados com base nas vazões,
foram sensivelmente maiores à jusante em relação à montante (figura 2). Isto se deve
provavelmente à ação do intemperismo que ocorre ao longo do curso da drenagem do rio.
Os maiores fluxos foram de sílica, cerca de 10 vezes os fluxos de alumínio.
Fluxo Instantâneo (Kg/Ha/ano)
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Figura 2: Fluxo instantâneo de íons majoritários na bacia hidrográfica do Rio Campo Belo.
Foi calculada a razão teórica de Si para K+, Na+, e Ca2+ nos principais minerais
encontrados na área de estudo e também foi calculada a razão das concentrações medidas
para cada elemento nas amostras coletadas, (tabelas 1 e 2 respectivamente). A razão
teórica foi calculada considerando os minerais mais abundantes na região, o mais
abundante em K+ o ortoclásio, em Na+ a nefelina, e para a razão com Ca2+ foi considerado a
anortita. A partir destes dados foi possível observar que nas amostras coletadas os valores
das razões foram maiores que a razão teórica no mineral. Estes valores apontam para um
excesso de Si, indicando um elevado grau de intemperismo na região.

Tabela 1: Razão teórica na Rocha
Ortoclásio
KAlSi308: Si/Al

Anortita
CaAl2Si2O8: Si/Ca

Nefelina
NaAlSiO4: Si/Na

Ortoclásio
KAlSi308: Si/K

3,12

1,40

1,22

2,15

Tabela 2: Razão medida
Si/Al

Si/Ca

Si/Na

Si/K

Jusante

68,49

6,84

5,10

13,19

Montante

103,11

7,77

5,47

29,50

Os menores valores das razões encontradas a jusante indicam possivelmente que
+

+

Na , K , Ca2+ e Al possuem outras fontes além do intemperismo (como por exemplo,
deposição via atmosfera). A parte baixa da bacia provavelmente recebe influência dos
municípios de Resende e Itatiaia. Resende tem se tornado um polo industrial, principalmente
no ramo automotivo.
O parque nacional de Itatiaia é um dos locais com maior índice de precipitação no
Rio de Janeiro, além de experimentar variações de temperatura abruptas durante o dia e a
noite, características climáticas estas que sugerem a ocorrência de altas taxas de
intemperismo. Os nossos resultados indicam a existência de uma alta taxa de intemperismo,
corroborando com Miano (2000), que mapeou a presença de caulinita, gibbsita e bauxita na
área de estudo. Estes depósitos de minerais secundários são indicativos do alto
intemperismo presente na região.
4. Conclusão
O maior fluxo instantâneo de elementos à jusante em relação à montante, e maiores
razões Si/Al, Si/Ca, Si/Na e Si/K nas amostras coletadas em relação à razão teórica nos
minerais formadores de rochas, indicaram uma forte ação do intemperismo na região. Este
alto grau de intemperismo está de acordo com a presença de caulinita, gibbsita e bauxita
encontrados na área de estudo.
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Resumo
Feições geoquímicas de três granitos sintectônicos com o cisalhamento transcorrente do
Cinturão de Cisalhamento Sul-brasileiro, foram estudadas. O Granito Corre-mar (GCM) é um
biotita monzogranito, caracterizado por registrar uma foliação magmática e outra do
cisalhamento, que foi comparado a outros dois granitos de características estruturais
semelhantes. O GCM, o Granito Serra dos Macacos e o Granito Rio Pequeno têm caráter
peraluminoso e padrões de elementos traços e ETR semelhantes. Estas características
sugerem que os três granitos são subalcalinos, mas enriquecidos em álcalis, podendo estar
relacionados com as séries toleítica continental, ou com as cálcio-alcalinas, ou, ainda,
representarem a fusão parcial de sequências ortognaissicas. Estes granitos constituem
importante segmento do magmatismo granítico sintectônico pós-colisional do sul do Brasil.
Palavras-chave: Cinturão de Cisalhamento Sul-brasileiro; granitos sintectônicos; afinidade
geoquímica;
Abstract
The geochemical features of three granites, syntectonic with the transcurrent Sul-brasileiro
Shear Shear belt, were compared. The biotite monzogranite named Corre-mar Granite
(GCM), which shows a magmatic and a shear foliation, was compared from a geochemical
point of view to other two granites with similar structural characteristics. The GCM, the Serra
dos Macacos Granite and the Rio Pequeno Granite are peraluminous and show trace,
including rare earth element patterns quite similar. The geochemical parameters indicate
that the three granites are subalkaline, although alkali enriched, and may be correlated to
continental tholeiitic or to calc-alkaline series. They may be also originated by partial melting
of orthogneissic sequences. The three granites represent an important part of the syntectonic
post-collisional granitic magmatism from southernmost Brazil.
Keywords: Southern Brazilian Shear Belt; syntectonic granites; geochemistry;
1. Introdução
A evolução do magmatismo granítico no sul do Brasil está diretamente ligada à
tectônica ativa durante o Ciclo Brasiliano. As relações temporais entre o magmatismo e a
atividade tectônica regional podem ser refletidas em diversas escalas, assim como na
evolução relacionada ao resfriamento progressivo dos magmas (Florisbal et al. 2012). A
ascensão, o posicionamento e o tipo de deformação dos corpos graníticos podem variar
muito de acordo com o regime tectônico ao qual o magma é submetido, já suas
características geoquímicas dependerão predominantemente de suas fontes e mecanismos
de geração.

Este trabalho propõe a caracterização geoquímica do Granito Corre-mar (GCM)
definido por UFRGS (2000), localizado na região entre Itapema e Balneário Camboriú (Fig.
1b).
2. Geologia
Uma grande massa de rochas graníticas constitui a parte leste do Cinturão Dom
Feliciano (CDF), que se estende desde o Uruguai até Santa Catarina, e foi subdividida em
Batólito Pelotas no Escudo Sul-rio-grandense, Batólito Florianópolis no Escudo Catarinense
e Batólito Aiguá no Uruguai. Esse magmatismo foi controlado pelo Cinturão de
Cisalhamento Sul-brasileiro (CCSb) (Fig. 1a), definido por Bitencourt e Nardi (2000) como
uma megaestrutura que compreende diversas zonas de cisalhamento anastomosadas, de
espessura quilométrica e cinemática dominantemente transcorrente. A maior parte dessas
zonas é subvertical, com direção variável entre NS e N60E, e deslocamento horário ou antihorário. O CCSb, durante o estágio pós-colisional do Ciclo Brasiliano, controlou sucessivas
etapas de magmatismo plutônico entre 650 e 580 Ma.

Figura 1 - Localização da área de estudo. Mapas geológicos: (a) contexto
geológico e geotectônico do sul do Brasil e Uruguai, (b) principais unidades
geológicas e traços tectônicos do Escudo Catarinense, e área de estudo
(retângulo vermelho). Modificado de Bitencourt & Nardi (2004).

O Granito Corre-mar (GCM) é um biotita monzogranito de textura heterogranular fina
a média, localizadamente milonítico e com textura porfiroclástica. Biotita é o principal mineral
máfico, e alanita, titanita e zircão os acessórios. Compreende corpos alongados de no
máximo 2,5 km2, apófises de até 100 m de espessura e injeções centimétricas a métricas,
ambos com orientação preferencial NE-SW. Sua principal característica é a presença
constante de duas foliações, uma magmática (S) e outra de cisalhamento (C), que formam
uma estrutura tipo S-C, presente em todas as suas ocorrências. É comum a presença de
xenólitos centimétricos a métricos de gnaisses e anfibolitos do Complexo Camboriú, assim
como xenólitos e megaxenólitos do Granito Itapema estudado por Bitencourt e Nardi (2004).
O GCM possui características estruturais semelhantes a outros dois granitoides
ocorrentes na região, chamados Granito Rio Pequeno (GRP) e o Granito Serra dos Macacos
(GSM). Neste trabalho é realizada uma comparação dos três granitóides, enfatizando os
parâmetros composicionais e avaliando a afinidade geoquímica dos magmas parentais.
3. Metodologia
Dezessete amostras foram selecionadas para representar a variação composicional
das rochas estudadas e avaliar a composição do magma parental. Os dados foram obtidos
no laboratório ACME Labs no Canadá, onde foram analisadas por ICP-MS.

Os dados

obtidos nas análises foram utilizados para confecção de diagramas e gráficos
discriminantes, com auxílio do software GCDkit 2.3., a fim de caraterizar geoquimicamente o
GCM, onde foram também comparados com dados obtidos por Florisbal et. al. (2011)
referentes ao GRP e ao GSM.
4. Resultados
Analisando os diagramas geoquímicos elaborados para os três granitoides
estudados nesse trabalho, é possível notar semelhanças que sugerem uma fonte
semelhante para os magmas geradores dos três granitóides.
O conteúdo de alumina em relação aos álcalis é muito semelhante, definindo-se
assim o caráter levemente peraluminoso dos granitóides, conforme os critérios de Shand et.
al. (1943). O posicionamento dos três granitóides coincide também no diagrama de
classificação geotectônica proposto por Pearce (1996), indicando um ambiente póscolisional, com uma transição de ambiente de arco vulcânico para ambiente intraplaca. Os
elementos terras raras normalizados pelos valores condríticos de Boynton (1984), mostram
os três granitos com padrões semelhantes, com enriquecimento dos elementos terras raras
leves em relação aos pesados, e uma pequena anomalia negativa de Eu.
Os dados colocados no diagrama proposto por Pearce et. al. (1984) sugerem uma
fonte comum para esses granitos, devido ao conteúdo similar de elementos de

comportamento bastante diversificado. O diagrama de Winchester & Floyd (1977) corrobora
a ideia de uma fonte comum, mostrando magmas de composição predominantemente
traqui-andesítica para os três granitos.
Analisando a afinidade desses magmas, pode se dizer que são parte de um
magmatismo subalcalino, embora enriquecido em álcalis. Assim, poderiam estar vinculados
a um magmatismo toleítico continental, ou cálcio-alcalino, ou, ainda, serem produtos da
fusão parcial de ortognaisses.
Portanto o GCM possui uma fonte de magmatismo comum ao GRP e ao GSM,
ambos mostrando características tipicas de magmatismo pós-colisional, corroborando assim
a ideia de que constituem um evento magmático sintectônico ao cisalhamento transcorrente
do CCSb, que representa o estágio pós-colisional do ciclo Brasiliano no sul do Brasil.
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RESUMO
Os granitóides estudados compreendem sienogranitos a monzogranito porfiríticos e
leucogranitos intrudidos em quatzo-dioritos e granodioritos durante movimentação sincrônica de
zonas de cisalhamento destral e direção E-W e zonas de cisalhamento sinistrais e direção NE no
domínio da Zona Transversal da Provincia Borborema. São metaluminosos a fracamente
peraluminosos, cálcioalcalinos de alto-K e ferrosos. Os diorítos e granitos não são cogenéticos e
evoluiram por processos de mistura de magmas. Os padrões de ETR normalizados ao condrito são
fracionados e caracterizados por anomalias negativas de Eu (0,45 e 0,84). Os padrões spidergrams
dos granitos são caracterizados por depressões em Nb e Ta, e Sr, P e Ti, e o dos dioritos mostram
depressões pouco acentuadas em Sr e Ti e picos em P e Ba. Os granitóides estudados mostram
assinatura geoquímica similar a de granitóides intraplacas pós-colisionais.
Palavras-chave: granitóides, Provincia Borborema, geoquímica
ABSTRACT
The studied granitoids comprise porphyritic monzogranites to sienogranites and leucogranites
intruded into granodiorites and quartz-diorites during synchronous movement of dextral sense E-W
direction shear zones and sinistral sense, NE direction shear zones in the Transversal Zone domain of
the Borborema Province. They are metaluminous to slightly peraluminous, high-K calc-alkaline and
ferroan. The diorites and granites are not cogenetic and the magmas evolved through magma mixing
processes. The chondrite normalized REE patterns are fractionated and characterized by negative Eu
anomalies. The granites spidergram patterns are characterized by troughs at Nb, Ta, Sr, P, Ti, and the
diorites patterns show less pronounced troughs at Sr, Ti and peaks at P and Ba. The studied
granitoids show geochemical signature similar to post-collisional within plate granitoids.
Keywords: Granitoids, Borborema Province, Geochemistry

1. INTRODUÇÃO
A Província Borborema é dividida em três domínios tectônicos Setentrional, Zona
Transversal e Meridional (Van Schmus et al., 2008). A área estudada está inserida no

domínio da Zona Transversal compreendendo a porção leste da Zona de Cisalhamento
Coxixola com cinemática destral e direção E-W.
A área é caracterizada por intenso magmatismo granítico Neoproterozóico intrudido
como plútons e diques em ortognaisse Paleoproterozóicos. Movimentação sincrônica das
Zonas de Cisalhamento Coxixola com cinemática destral e Galante e Batista com direção
NE e cinemática sinistral, parece ter sido responsável pela intrusão dos plútons e diques.
Enclaves dioríticos são frequentemente observados, incluídos e/ou incluindo rochas de
composição granítica, mostrando bordos crenulados e textura rapakivi, sugerindo processos
de coexistência e mistura de magmas.
Petrograficamente os granitóides estudados compreendem dois grupos distintos: 1)
Sienogranitos e monzogranito porfiríticos, e intrusões tardias de leucogranitos; 2) quartzodioritos e granodioritos mais antigos, deformados com foliação penetrativa.
2. CARACTERIZAÇAO GEOQUÍMICA
De acordo com o índice de Shand (1943) os granitóides analisados estão plotados
nos campos de rochas metaluminosas a levemente peraluminosas (Fig. 1). São rochas da
série ferrosa (Frost, 2001), apresentando altas razões FeO/(FeO+MgO) (> 0,83) (Fig. 2) e da
série calcioalcalina de alto-K (Peccerillo & Taylor, 1976) (Fig. 3).

Fig. 1 Índice de Shand para
os granitóides (1943)

Fig. 2 Gráfico composicional
de Frost (2001)

Fig. 3 Campos de Peccerillo
& Taylor (1976)

Os diagramas do tipo Harker (Fig. 4) mostram correlações negativas de Ti, Mg, Ca e
Fe, e positiva de K, além disso, evidenciam dois processos principais: 1) as rochas de
composição diorítica e de composição granítica não são cogenéticas; 2) as rochas híbridas
ficaram plotadas no intermédio entre as de composição diorítica e de composição granítica,
corroborando com as observações de campo que sugeriam o processo de mistura de
magmas.

Fig. 4 Diagramas do tipo Harker para elementos maiores

Os padrões dos elementos Terras Raras (Fig. 5) normalizados em relação aos
valores do condrito de Nakamura (1974) distinguem dois grupos distintos: 1) Os dioritos
mostram padrões menos fracionado, com razões (Ce/Yb)N variando de 6,9 e 7,35, e
anomalias Eu menos pronunciadas, com razões Eu/Eu* variando de 0,83 a 0,84; 2) Os
padrões dos granitos são fracionados com razões (Ce/Yb)N variando de 8,15 a 15,11 e
anomalias de Eu mais pronunciadas com valores Eu/Eu* variando entre 0,45 e 0,68.

Fig. 5 Padrões ETR em relação ao
condrito de Nakamura (1974)

Fig. 6 Spidergrams em relação ao
condrito de Thompson (1982)

Os padrões spidergrams (Fig. 6) foram normalizados em relação aos valores do
condrito sugeridos por Thompson (1982), e assim como os ETR separam 02 grupos: 1)
Padrões das rochas dioríticas mostram depressões em Sr e Ti, e picos em P e Ba; 2) Os
padrões das rochas graníticas são caracterizados por depressões em Nb e Ta, e Sr, P e Ti.

Os granitóides estudados são classificados como granitóides intraplacas póscolisionais nos diagramas discriminantes de ambiente tectônico de Pearce et al., (1984) e
Pearce (1996) (Fig. 7).

Fig. 7 Diagramas de discriminação tectônica para rochas graníticas
Pearce (1996).

3. CONCLUSÕES
Os granitóides estudados mostram assinaturas geoquímicas de magmatismo
associado a ambiente extensional. O alojamento crustal dos granitóides do Pluton
Aroeiras esta associado a sítios extensionais associados a uma tectônica transcorrente.
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Resumo
Granitos e riólitos do maciço São Lourenço e pertencentes à Suíte Intrusiva São LourençoCaripunas (1314 a 1309 Ma) na Província Estanífera de Rondônia apresentam características
geoquímicas de granitos ferrosos, tipo-A e intraplaca. Os tipos com hornblenda são metaluminosos e
álcali-cálcicos, enquanto os tipos com biotita, espacialmente associados com os depósitos primários
de estanho, são peraluminosos e cálcio-alcalinos. As variações de teores, razões e da intensidade
das anomalias negativas de certos elementos (p. e.x., SiO2, CaO, Rb/Sr, Eu e Sr) sugerem uma
evolução geoquímica dos tipos com hornblenda para aqueles com biotita, enquanto as anomalias
negativas de Nb e Ta indicam o envolvimento de fontes crustais na formação dos magmas.
Palavras-chave: litogeoquímica, granito, riólito, maciço São Lourenço, Província Estanífera de
Rondônia
Abstract
Granites and rhyolites of the São Lourenço massif are included in the São LourençoCaripunas Intrusive Suite (1314-1309 Ma) of the Rondônia Tin Province. They show geochemical
characteristics of ferroan, A-type and within-plate granites. The types with hornblende in the modal
composition are metaluminous and alkali-calcic in character, whereas the types with biotite, which are
spatially associated with primary tin deposits, are peraluminous and calc-alkalic. The ranges of
elemental contents, ratios and intensity of negative anomalies (e.g., SiO2, CaO, Rb/Sr, Eu and Sr)
suggest a geochemical evolution from hornblende granites and rhyolites to biotite granites and
rhyolites. The negative anomalies of Nb and Ta indicate a contribution of crustal sources in the
magma genesis.
Keywords: lithogeochemical, granite, rhyolite, São Lourenço massif, Rondônia tin province

1 Introdução
As primeiras informações geológicas do maciço São Lourenço são atribuídas à
Costa (1962), Kloosterman (1966) e Lobato et al. (1966). Kloosterman (1966) identificou
vários tipos de granitos e riólitos como pertencentes aos Granitos Últimos de Rondônia (940
Ma) e interpretou o maciço como um complexo vulcano-plutônico. Posteriormente, Isotta et
al. (1978) caracterizaram os granitos como de filiação rapakivi e Bettencourt et al. (1999)
incluíram os granitos e riólitos na Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas (1314 a 1309 Ma).
Nesse trabalho apresentamos os primeiros resultados litogeoquímicos de granitos e riólitos,
com base em mapeamento geológico, na escala 1:25.000, realizado no distrito mineiro São
Lourenço-MACISA na década de oitenta do século passado.
2 Geologia e Petrografia
O distrito mineiro São Lourenço-MACISA se localiza na porção noroeste de
Rondônia e a área mapeada compreende cerca de 270 km2 (Fig. 1). As rochas encaixantes
dos granitos e riólitos são os metassedimentos e metavulcânicas pertencentes à Formação
Mutum-Paraná (1751 Ma) (Quadros & Rizzoto, 2007). Foram reconhecidas nove unidades
ígneas principais mapeáveis na escala do trabalho, sendo oito de rochas graníticas e uma
de rocha básica (Fig.1). Os tipos petrográficos dominantes de cada unidade são: gabro,
biotita-hornblenda quartzo-sienito porfirítico, hornblenda-biotita sienogranito porfirítico, biotita

sienogranito equigranular, biotita sienogranito porfirítico e biotita álcali-feldspato granito
equigranular, e hornblenda ± biotita riólitos pórfiros. Os gabros aparecem na região lestesudeste da área, sendo que os contatos com as unidades litológicas vizinhas não foram
definidos, assim como a idade radiométrica. Os granitos com hornblenda e biotita formam as
unidades que aparecem na periferia da área mapeada, os quartzo-sienitos à noroeste e os
sienogranitos à nordeste e no extremo sul. São rochas de cor rosa acinzentada a rosa
avermelhada e com textura porfirítica. São os hornblenda granitos pórfiros de Kloosterman
(1966). Os fenocristais são de microclínio pertítico e mais raramente de plagioclásio e
quartzo. Hornblenda e biotita ocorrem em agregados dispersos em matriz equigranular fina
a granofírica, junto com zircão, apatita, titanita, fluorita e minerais opacos. Os biotita granitos
ocupam as áreas mais próximas das antigas frentes de lavra de cassiterita aluvionar, tanto
em São Lourenço a sudoeste da área mapeada, como na MACISA na porção central (Fig.
1). Na MACISA predomina um sienogranito de cor rosa com textura hipidiomórfica
equigranular de grão médio a grosso (Granito Pascana de Kloosterman, 1966). A
mineralogia principal inclui microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo e biotita. Em São
Lourenço, além do Granito Pascana, ocorrem dois outros tipos de biotita granito, um
porfirítico e outro equigranular. O tipo porfirítico (Granito Saubinha de Kloosterman, 1966) é
um sienogranito de cor rosa, que contém fenocristais tabulares de microclínio pertítico e de
plagioclásio e globulares de quartzo, os quais estão envolvidos por matriz equigranular fina
a granofírica com biotita, zircão, fluorita e minerais opacos. Já o tipo equigranular é um
álcali-feldspato granito de cor creme com textura hipidiomórfica de granulação fina. A
mineralogia é composta por microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio, biotita, zircão, fluorita
e minerais opacos e como minerais de alteração tem-se a sericita sobre plagioclásio e a
clorita sobre a biotita. Finalmente, os riólitos pórfiros dominam desde a porção central até o
extremo leste da área. Apresentam coloração marrom, textura porfirítica, com fenocristais
tabulares e ovalados de microclínio, globulares de quartzo e raros de plagioclásio em matriz
de granulação muito fina a afanítica, com hornblenda e/ou biotita como minerais máficos
principais.
3 Litogeoquímica
Para uma primeira fase dos estudos litogeoquímicos, foram selecionadas sete
amostras dos principais tipos litológicos: biotita-hornblenda quartzo-sienito (1), hornblendabiotita sienogranito (1), biotita sienogranito (2), biotita álcali-feldspato granito (1) e riólito
pórfiro (2). As análises dos elementos maiores e menores foram realizadas por fluorescência
de raios-X no Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da
UNESP, Campus de Rio Claro (SP) (ver Nardy et al., 1997) e os elementos em traços foram
analisados nos laboratórios do AcmeLabs, em Vancouver, Canadá, por ICP-MS
(www.acme.com). Os granitos e riólitos pórfiros são rochas metaluminosas a peraluminosas
(A/CNK = 0,94-1,19) e de afinidade potássica (K2O/Na2O = 1,40-2,34). Os teores de SiO2
aumentam dos tipos com hornblenda (69,3% a 71,3%) para aqueles com biotita (75,6% a
77,9%) concomitantemente com a diminuição dos teores CaO (1,55% para 0,32%) e
aumento da razão Rb/Sr (2,01 para 8,5), sugerindo uma evolução geoquímica entre eles.
Segundo os critérios de Frost et al. (2001) são granitos ferrosos, sendo que os tipos com
hornblenda são álcali-cálcicos e aqueles com biotita são cálcio-alcalinos (Figs. 2a e 2b). De
acordo com Whalen et al. (1987) e Dall’Agnol & Oliveira (2007) são granitos tipo-A (Figs. 2c
e 2d) e segundo Eby (1992) do sub-tipo A2 (Fig. 2e). No diagrama Rb vs Y+Nb de
discriminação tectônica de Pearce (1996) as amostras situam-se no campo dos granitos
intraplaca (Fig. 2f). Os padrões de elementos terras raras (ETR) indicam: 1) concentrações
de ETR variando de 1 a 500 vezes os teores do condrito, 2) enriquecimentos de ETRL sobre
os ETRP [(La/Yb)N = 2,81 a 6,91], 3) biotita sienogranito equigranular com enriquecimento
em ETRP sobre os ETRM [(Yb/Ga)N = 2,36], e 3) anomalias negativas de európio variando
de grau médio nos tipos com hornblenda [(Eu/Eu*)N = 0,51 e 0,35] para grau médio a forte
nos tipos com biotita [(Eu/Eu*)N = 0,20 a 0,06], sugerindo o fracionamento de feldspatos no
curso da diferenciação magmática. Os padrões de multielementos normalizados para o

condrito são no geral semelhantes e revelam fortes anomalias negativas de Ba, Nb, Ta e Sr
(Fig. 2h). As anomalias negativas de Nb e Ta são indicativas de envolvimento de
componentes crustais na origem e/ou evolução dos magmas, enquanto as anomalias mais
pronunciadas de Ba e Sr nos biotita granitos corroboram com o fracionamento de feldspatos
durante a evolução magmática.
4 Conclusões
Os granitos e riólitos pórfiros do distrito mineiro São Lourenço-MACISA apresentam
características químicas de granitos ferrosos, tipo-A e intraplaca. Os tipos com hornblenda
são metaluminosos e álcali-cálcicos, enquanto os tipos com biotita, espacialmente
associados com os depósitos primários de estanho, são peraluminosos e cálcio-alcalinos.
As variações de teores, razões e anomalias negativas de certos elementos (p. e.x., SiO 2,
CaO, Rb/Sr, Eu e Sr) sugerem uma evolução geoquímica dos tipos com hornblenda para
aqueles com biotita, enquanto as anomalias negativas de Nb e Ta indicam envolvimento de
fontes crustais na formação dos magmas.
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Figura 2. Resultados de análises litogeoquímicas de granitos e riólitos do maciço São Lourenço lançados nos diagramas: a)
tot

tot

FeO /(FeO +MgO) x SiO2 de Frost et al. (2001); b) MALI x SiO2 de Frost et al. (2001); c) Zr x 10.000*Ga/Al de Whalen et al.
t

(1987); d) CaO/(FeO +MgO+TiO2) x CaO+Al2O3 de Dall’Agnoll & Oliveira (2007); e) Nb x Y x 3*Ga de Eby (1992); f) Rb x Y+Nb
de Pearce (1996); g) elementos terras raras normalizados pelos valores do condrito de Boynton (1984) e h) multielementos
normalizados pelos valores do condrito de Thompson (1982). Símbolos: + = hornblenda-biotita granitos; X = riólitos pórfiros, e
O = biotita granitos. Em cinza, campo dos granitos tipo-A (Frost et al., 2001).
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RESUMO
Este trabalho buscou avaliar a qualidade da água superficial da Bacia do Córrego Doce,
Município de Buritizeiro/MG, a partir de parâmetros físico-químicos. Como metodologia, foi
utilizada revisão bibliográfica em livros, artigos e periódicos afins, geração de gráficos
representando os valores dos parâmetros físico-químicos: Condutividade Elétrica (CE),
Oxigênio dissolvido (O.D) e Potencial Hidrogeniônico (pH); campanha de campo amostrando
água superficial em quatro locais diferentes da referida bacia, além de identificação dos
fatores que podem influenciar a qualidade da água. Os resultados foram comparados com a
resolução CONAMA 357/05. Os gráficos foram gerados no software Excel versão 2007
representando os resultados da pesquisa. Os valores para pH variaram entre 6,20 e 6,35,
estando dentro dos padrões da Resolução. Para Condutividade elétrica foram verificados
valores entre 24,86 e 33,88 µS/cm, estando abaixo de 100 uS/cm, o que indica que atende a
Resolução tomada como referência. O menor valor para O. D. (5.61 mg/L) ocorreu em uma
de suas nascentes, localizada próximo a rodovia estadual MG-161 (ponto P002). Todos os
resultados para este parâmetro estiveram dentro do estabelecido pela Resolução
supracitada. Mediante essas análises, concluiu-se que a qualidade da água na referida
bacia estava equilibrada na data de realização dessa pesquisa.
Palavras-chave ׃Córrego do Doce, Parâmetros Físico-químicos, Buritizeiro/MG.
ABSTRACT
This work aimed to evaluate the surficial water quality of the Basin Stream Doce
(córregoDoce) int the city of Buritizeiro/MG, from the chemical-physical parameters. The
methodology used was bibliographical reviews in books. Articles and journals related,
generation graphics representing the values of the chemical-physical’s parameters: Electrical
Conductivity (EC), Dissolved Oxygen (DO)and the potencial of Hydrogen (pH), surface water
sampling field campaign in four different location from the above mentioned basin besides
the identification of factors that may influence the quality of the water. The results were
compared with the Resolution of CONAMA 357/05. The graphics were produced in the
Software Excel version 2007 representing the searching results. The values for pH ranged
between 6.20 and 6.35, being below 100 uS/cm, what indicates that it attends the Resolution
taken like reference. The lowest value for D.O. (5.61mg/L) took place in one of the springs,
located nearby the state highway MG-161 (P002 point). All results for this parameter were
within the stablished by the foregoing Resolution. Through these analyzes, it was concluded
that the quality of the water in the basin was balanced on the date of this survey.
Keywords: Stream Doce, Chemical-physical parameters, Buritizeiro/MG

1. INTRODUÇÃO
A qualidade da água tem sido alvo de diversas discussões, por se tratar de um
recurso indispensável à vida humana e que vem sendo seriamente comprometida com o
aumento das pressões antrópicas (FONSECA e SOUZA, 2011). Para esses autores se
destacam, neste contexto, os problemas relacionados à contaminação dos recursos hídricos
por meio da eutrofização dos corpos hídricos.
O

monitoramento

dos

parâmetros

físico-químicos,

quando

corretamente

interpretados, pode contribuir sobremaneira para a tomada de decisão, permitindo evitar
problemas de magnitudes superiores em relação à contaminação da água. Os parâmetros
podem ser alterados, por exemplo, pelo uso de agroquímicos e assim, comprometer os
recursos hídricos, fauna, flora e a sociedade.
Nessa direção, esse trabalho buscou avaliar a qualidade da água superficial da
bacia do Córrego do Doce, Buritizeiro/MG, utilizando-se de parâmetros físico-químicos (pH,
Condutividade Elétrica, Temperatura e Oxigênio Dissolvido). Foram comparados os
parâmetros mencionados à resolução CONAMA 357/05.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Buritizeiro-MG está inserido na microrregião de Pirapora e ocupa a superfície
geomorfológica denominada Depressão Sanfranciscana. A vegetação regional corresponde
ao Bioma Cerrado e território deste ente federativo compreende 7.236 Km², estando a 364
km de distância de Belo Horizonte (VIANA, 2006). Geologicamente, o município se encontra
nos domínios do Grupo Bambuí (Neoproterozóico- 650 Ma), entretanto, há ocorrências de
sedimentos incosolidados do Cenozóico, estando relacionados ao Grupo Mata da Corda
(TRINDADE et al., 2006),

Figura 01: Município de Buritizeiro no Norte de Minas

A área de estudo se localiza no município supracitado, possui uma área de 115 Km²
e extensão de 23 Km, sendo que a ocupação do solo na mesma ocorre por plantios
generalizados de eucaliptos e pinus, inclusive nas proximidades de áreas de nascentes.

Figura 02: Bacia do Córrego do Doce-Buritizeiro/MG

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O caminho metodológico correspondeu à: revisão bibliográfica em livros e artigos
relacionados ao tema; planejamento da pesquisa e realização de campanha de campo. Foi
amostrada água de superfície em quatro pontos, onde executou in lócu a leitura dos
parâmetros físicos – químicos utilizando Amostrador OAKTON PCD 650. Foram criados
gráficos com os resultados obtidos e os valores encontrados comparados com aqueles
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Resolução CONAMA 357/2005).
4. RESULTADOS OBTIDOS
Os parâmetros físico-químicos são utilizados para avaliar: a alcalinidade ou acidez
(pH); quantidade de O2 dissolvido por litro de água (O. D.) e capacidade de conduzir corrente
elétrica C. E. em µS/cm (CPRM, 2007). Os pontos amostrados apresentaram média de 6,28
para pH. Este valor foi positivo conforme a resolução do CONAMA 357/05 que estabelece
valor mínimo de 6 e máximo 9 para o parâmetro. A Temperatura se manteve entre 24,7 e
28,5º C, portanto dentro dos padrões que, conforme a resolução acima citada, não deve
ultrapassar 40° C, pois, caso aconteça, deixará anomalias na água com presença poluidora.
A Condutividade elétrica (CE) variou entre 24,86 e 33,8 µS/cm, esta apresentou
situação adequada conforme a resolução em vigor. O Oxigênio Dissolvido (O.D.) apresentou
valores acima de 5mg/L em conformidade resolução supracitada. Observam-se os
resultados nos gráficos a seguir.

Potencial Hidrogeniônico-pH

Figura 03: Gráficos gerados a partir da medida dos parâmetros físico-químicos aferidos em campo.

Os parâmetros em epígrafe variam de acordo com o período do ano e a quantidade
de água analisada, bem como a presença de matéria orgânica nos corpos hídricos. Para a
elaboração deste trabalho as amostragens ocorreram no período chuvoso.
Os valores para pH estiveram dentro dos padrões. Nessa bacia, quanto ao O. D., a
situação foi positiva, não ocorrendo valores inferiores a 5 mg/L (limite mínimo). Mediante
essas análises se concluiu que a qualidade da água na referida bacia estava equilibrada na
data em que ocorreu a presente pesquisa.
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Resumo
Índices Químicos de Intemperismo são comumente utilizados na caracterização de perfis lateríticos.
Estudos geoquímicos em perfis de intemperismo, com características variadas, foram desenvolvidos,
em Carajás. Adotou-se um índice químico de intemperismo procurando se adaptar aos métodos
analíticos aplicados nos trabalhos de sondagem em Carajás. Dessa forma foi definido o “Coeficiente
Químico de Intemperismo” (CQI) a partir da seguinte expressão: (100)[Al/Ca+Mg+K+Na+Al)]. São
apresentados a distribuição dos valores de CQI para dois perfis de intemperismo em distintos
regimes geomorfológicos. O furo de sondagem N01NDH01, em platô preservado da Superfície SulAmericana, apresenta forte intensidade de intemperismo ao longo de todo perfil, comprovada pelos
altos valores do CQI. O furo FURNDH135 ocorre em relevo correspondendo a resquício da
Superfície Sul-Americana, parcialmente erodida. O perfil pode ser dividido, pelo CQI, em 2 unidades
principais: a) unidade superior de saprolito com forte intemperismo; b) unidade inferior de saprolitos
com intemperismo médio e leve. A intensidade de intemperismo (CQI) tem direta relação com a
composição mineralógica das unidades regolíticas.
Palavras Chave: Coeficiente Químico de Intemperismo, geomorfologia, Carajás.
Abstract
Chemical Indexes of Weathering are commonly used in the characterization of lateritic profiles.
Geochemical studies in weathering profiles with varied features were developed in Carajás. A
weathering chemical index was adopted trying to adapt to the analytical methods applied in the drilling
works in Carajás. The “Chemical Coefficient of Weathering” (CQI) was defined based on the following
expression: (100)[Al/Ca+Mg+K+Na+Al)]. In this paper are presented the distribution of CQI values for
two weathering profiles in different geomorphological regimens. The drill hole N01NDH01, located in a
preserved plateau area of South-American Surface, is characterized by a weathering of strong
intensity along the whole profile, as evidenced by high values of CQI. The drill hole FURNDH135 is
located in a relief that corresponds to remnant South-American Surface, partially eroded. The profile
can be divided, based on CQI, into 2 main units: a) upper saprolite unit with strong weathering; b)
lower saprolite unit with medium and slight weathering. The weathering intensity (CQI) is directly
related to the mineralogical composition of the regolithic units.
Keywords: Chemical Coefficient of Weathering, geomorphology, Carajás.

1. Introdução
Índice Químico de Intemperismo (CIW) ou Índice Químico de Alteração (CIA) são
comumente utilizados na caracterização de perfis lateríticos e amplamente usados no
estudo de perfis de intemperismo antigos e modernos (Delvaux et al. 1989; Neall 1977;
Sharma e Rajamani 2000; Fedo et al., 1996; Gao et al.; 1999; Sutton e Maynard, 1993).
Parker (1970) criou o índice de intemperismo para rochas silicatadas, denominado
Índice de Intemperismo de Parker (WIP). Nesbitt e Young (1982) desenvolveram o Índice
Químico de Alteração (CIA) que é interpretado como uma medida de conversão de
feldspato para argilas como caulinita. Harnois (1988) definiu o Índice Químico de
Intemperismo (CIW), idêntico ao CIA, com exceção da exclusão de K2O da equação.

2. Coeficiente Químico de Intemperismo (CQI).
Estudos geoquímicos em diversos perfis de intemperismo foram desenvolvidos, em
Carajás, a partir principalmente de dados geoquímicos de furos de sondagem.
Estudos dos comportamentos geoquímicos de elementos ao longo do perfil de
intemperismo indicam que algumas variáveis (Al, Ca, Mg, Mn, Th, Co, Na...) podem,
individualmente, ajudar a caracterizar as unidades regolíticas. A análise individual dos
elementos é prejudicada, entretanto, por fatores como litodependência, evolução de
intemperismo, limites de detecção, contrastes geoquímcos, etc. Essa deficiência pode ser
amenizada por análise estatística multivariada ou na utilização de índices de intemperismo
químicos envolvendo, evidentemente, uma associação de variáveis.
Procurou-se, então, adotar um índice químico de intemperismo tendo por base
aqueles já classicamente definidos (WIP; CIW e CIA) e procurando se adaptar aos métodos
analíticos adotados para os trabalhos de sondagem em Carajás (abertura multiácida e
leitura em ICP-OES e/ou ICP-MS). Dessa forma foi definido o termo “Coeficiente Químico
de Intemperismo” (CQI) a partir da seguinte expressão: (100)[Al/Ca+Mg+K+Na+Al)].
O Coeficiente Químico de Intemperismo (CQI) objetiva ser um fator de separação de
unidades regolíticas a partir de parâmetros químicos. Critérios texturais, mineralógicos e
físicos complementarão a qualificação e separação das unidades regolíticas. A conjunção
desses fatores pode contribuir em um melhor tratamento na prospecção geoquímica como
na pesquisa de alguns depósitos lateríticos.
Tratamentos e estudos de CQI foram desenvolvidos em diversos locais na região de
Carajás. Serão apresentados, a seguir, as distribuições dos valores calculados de CQI para
dois perfis de intemperismo residuais, ao longo de dois furos de sondagem em distintos
regimes geomorfológicos.
2.1. Regime Geomorfológico de Topo de Platô. Superfície Sul-Americana Preservada.
Exemplo do alvo N1Norte
O furo de sondagem N01NDH01 está situado no platô de N1, com cota topográfica
em torno de 700m, constituindo um testemunho da Superfície Sul-Americana. O perfil
laterítico relacionado à Superfície Sul-Americana é complexo e profundo, atingindo
normalmente espessuras superiores a 100m e resultando da superposição de diversos
eventos de intemperismo, incorporando os efeitos e produtos de todos os eventos
posteriores a sua formação. O furo investigou, principalmente, rochas basálticas do Grupo
Grão Pará.
O front de intemperismo do furo N01NDH01 pode ser marcado em 114m, com o
aparecimento do primeiro intervalo de rocha máfica sã a semi-intemperizada. A intensidade
de intemperismo é forte ao longo de todo perfil laterítico como pode ser verificado na

distribuição dos valores do coeficiente de intemperismo (CQI) (figura 1A). Este espesso
pacote de saprolito é composto principalmente por caulinita e óxidos/hidróxidos de Fe.
2.2. Perfil de Intemperismo em Regime Geomorfológico de Serra Alongada em Crista.
Superfície Sul-Americana Truncada ou Parcialmente Erodida.
O furo FURNDH135, no alvo Furnas, ocorre em relevo de serra alongada, com cota
topográfica superior de cerca de 450m, correspondendo a resquício da Superfície SulAmericana, parcialmente erodida. O furo cortou, principalmente, rochas xistosas, formações
ferríferas e granitoides.
A figura 1B apresenta o perfil do furo FURNDH135 (0 a 189m) com a classificação
descritiva das unidades de intemperismo e a distribuição dos valores de CQI (%). O perfil da
superfície para baixo pode ser dividido, pelo CQI, em 3 unidades principais: a) unidade de
saprolito dominantemente com forte intemperismo (0 a 73m); b) unidade (73 a 138m)
caracterizada por uma série de intercalações de saprolitos com intemperismo médio e leve;
c) rocha fresca (138 a 189m).
A unidade superior com forte intemperismo é denominada "zona saprolítica oxidada".
Apresenta pouca ou nenhuma presença de minerais silicatados e um domínio de óxidos de
Fe, caulinita e subordinadamente óxidos de Mn. Valores de CQI são normalmente maiores
que 95%.
A unidade inferior de intemperismo médio a leve, é denominada de "zona saprolítica
silicatada", constituída por saprolitos que mantém ainda a presença de minerais como
clorita, biotita, anfibólios e smectitas. Resultados de CQI variam, em geral, de 70% a 95%.
A distribuição dos CQI nos perfis apresentados mostra uma consistência com os
dados descritivos disponíveis. O Coeficiente Químico de Intemperismo (CQI) pode ser
aplicado como um fator de separação de unidades regolíticas a partir de parâmetros
químicos. Critérios texturais, mineralógicos e físicos complementam a qualificação e
separação das unidades regolíticas.
A conjunção desses fatores pode contribuir, por exemplo, no entendimento
geológico da área, da evolução dos processos de intemperismo, na exploração geoquímica,
na pesquisa de depósitos lateríticos e na amostragem para estudos tecnológicos.
.
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Figura 1. A) Perfil CQI em Superfície Sul-Americana preservada (furo N1NDH01). B) Perfil
CQI em Superfície Sul-Americana parcialmente erodida (furo FURNDH135).
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Resumo
O grupo de geoquímica de Carajás (VALE-DIPM) desenvolveu um mapa de regolitos e regimes
geomorfológicos regional de Carajás, abrangendo o Cinturão Cinzento e parte do entorno do depósito
do Igarapé Bahia. Este mapa é fruto de um somatório de conhecimentos adquiridos a partir de
estudos e pesquisas teóricas e de campo, desenvolvidas pela equipe de exploração da VALE em
Carajás. O mapa de regolitos e regimes geomorfológicos regional de Carajás é composto por uma
série de atributos permitindo, inclusive, a geração de subprodutos específicos. Posteriormente foi
confeccionado um mapa simplificado ressaltando a natureza do material aflorante. As duas versões
dos mapas objetivam dar uma primeira visão das unidades regolíticas para os trabalhos prospectivos
geoquímicos de um alvo.
Palavras Chave: Regolitos, Regimes Geomorfológicos, Carajás
Abstract

The geochemistry group (VALE-DIPM) of Carajás has developed regional regoliths and
geomorphological regimens map of Carajás, covering the Cinzento Belt and the surrounding portion of
the Igarapé Bahia deposit. This map is the result of a sum of knowledge acquired with studies and
field and theoretical research, developed by the VALE´s exploration team in Carajás. The regolith and
geomorphological regimens regional map of Carajás comprises a series of attributes permiting the
generation of specific subproducts. Afterwards was accomplished a simplified map highlighting the
nature of the outcropping material. Both maps versions aim to give a first view of the regolithic units to
the prospective geochemical works at a target.
Keywords: Regoliths, Geomorphological Regimens, Carajás

1. Introdução
Em agosto de 2012, o Grupo de Geoquímica de Carajás (VALE-DIPM) concluiu a
primeira etapa do mapa de regolitos e regimes geomorfológicos regional de Carajás,
abrangendo o Cinturão Cinzento e parte do entorno do depósito do Igarapé Bahia.
A construção do mapa de regolitos e regimes geomorfológicos regional de Carajás
decorre de um somatório de conhecimentos e experiências adquiridas a partir de estudos
teóricos e de campo, desenvolvidas pela equipe de exploração da VALE em Carajás.
Na VALE, as primeiras pesquisas objetivando o entendimento e a aplicação de
mapeamento de regolitos na prospecção, buscaram, já nesta fase, adaptar os modelos
existentes (especialmente o australiano) às condições lateríticas e geomorfológicas da
Amazônia (Lopes, 1999, Medeiros Filho & Lopes, 2001).
Medeiros Filho (2002) observou que em Carajás os regimes geomorfológicos
guardam uma relação direta com os horizontes regolíticos aflorantes, servindo de importante
critério a ser utilizado na metodologia de mapeamento de regolitos.

Medeiros Filho (2002) trabalhando especialmente na Superfície Sul Americana
definiu, para Carajás, cinco regimes geomorfológicos: a) Regime de topo de platô; b)
Regime de encosta suave; d) Regime plano de baixo relevo; e) Regime deposicional.
Posteriormente o regime plano de baixo relevo foi subdividido em dois tipos: regime plano a
levemente ondulado e regime de colinas (Medeiros Filho et al. 2007).

2. Procedimentos Metodológicos
Os trabalhos efetivos de confecção do mapa de regolitos de Carajás começaram em
maio de 2012 (Medeiros Filho & Caron, 2012).
Na fase preliminar, três atividades principais devem ser reportadas:
a) Foram discutidos os objetivos e definidas as ferramentas (imagens, shapes), softwares e
métodos de apoio aos trabalhos;
b) Definido um grupo de atributos ou unidades regolíticas/geomorfológicas (Tabela 1);
c) Confecção de um mapa de regolitos em uma área restrita (cerca de 200 km2) que serviu
de exercício de desenvolvimento dos métodos.
Tabela 1. Unidades regolíticas/geomorfológicas
UNIDADE

REGIME
GEOMORFOLÓGICO

UNIDADE REGOLÍTICA
AFLORANTE PRINCIPAL

SUPERFÍCIE

NATUREZA DO
MATERIAL AFLORANTE

1A

Topo Platô - Relicto

Latossolo (Crosta
Desmantelada)

Sul-Americana
preservada

Residual

1B

Topo Platô - Relicto

Crosta Desmantelada
(Latossolo)

Sul-Americana
preservada

Residual

2

Encosta - Erosivo

Solo - Saprolito fino

Sul-Americana
parcialmente erodida

Colúvio

3

Morro - Crista - Platô
Alongado (Erosivo)

Solo - Saprolito fino

Sul-Americana
parcialmente erodida

Residual - Colúvio

4

Colinas - Interflúvios
(Erosivo a Deposicional)

Solo - Saprolito fino ou
Material Transportado

Velhas

Residual a Deposicional

5

Plano a Ondulado
(Deposicional a Erosivo)

Material Transportado ou
Solo - Saprolito fino

Velhas

Deposicional (Residual)

Na atividade de confecção do mapa procurou-se testar sua aplicabilidade em
trabalhos de prospecção geoquímica em desenvolvimento. Exercícios interpretativos foram
feitos nos alvos Pirangi, Pirangi Norte e Cururu W.

3. Resultados Obtidos
O mapa de regolitos e regimes geomorfológicos regional de Carajás é composto por
uma série de atributos (Tabela 1, Figura 1) permitindo, inclusive, a geração de sub-produtos
específicos.

Figura 1. Mapa de regolitos e regimes geomorfológicos de Carajás.
Após a conclusão do mapa regional, o Grupo de Geoquímica desenvolveu um mapa
simplificado que procurou ressaltar a natureza do material aflorante. Seria, em outras
palavras, uma adaptação do modelo australiano de Anand et al (1993) & Anand (1997) e
também das modificações propostas por Davy et al (1999).
No mapa simplificado (Figura 2) foram definidas três unidades regolíticas principais:
a) Unidade Relicto/Erosivo - engloba, do mapa completo, os dois regimes relictos de topo de
platô e os regimes erosivos de encosta, morros, cristas e platôs estreitos e alongados. O
material aflorante varia de residual a coluvionar, mas tendo um relativo controle da fonte e
da distância de tranporte.
b) Unidade Deposicional - corresponde a mesma unidade deposicional do mapa completo. A
natureza do material aflorante é dominantemente transportado.
c) Unidade Erosiva/Dissecada - corresponde aos regimes de ondulações, colinas e
interflúvios. A natureza do material aflorante é, em muitas situações, de difícil definição.
Pode variar desde residual (terreno fortemente erodido) a deposicional/transportado
(ondulações sobre antiga superfície deposicional).
O mapa simplificado de regolitos e regimes geomorfológicos fornece uma primeira
visão das unidades regolíticas para trabalhos prospectivos geoquímicos de um alvo. Uma

melhor separação das unidades será alcançada com o mapeamento regolítico sistemático
da área.

Figura 2. Mapa simplificado de regolitos e regimes geomorfológicos de Carajás.
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Resumo
O lago Amapá, é uma ferradura do rio Acre, localizado no município de Rio Branco-AC, sob forte
impacto da expansão urbana representada por sítios, estradas vicinais e piscicultura. Suas águas
apresentam mudanças expressivas em seus parâmetros físico-químicos, quando comparadas com as
águas do rio Acre, que são mais expressivas junto a área de influência da piscicultura, diluídas, no
entanto pelas enchentes periódicas desse rio.

Palavras-chave: inundação, geoquímica, fosfatos.
Abstract
The lake Amapá, is an oxbow of the river Acre, located in the county of Rio Branco, AC, under the
impact of urban expansion represented by sites, local roads and fish farming. Its waters experienced a
significant change in their physic-chemical parameters, when compared with the river Acre, and are
more expressive with a catchment area of fish farming, which are partially diluted by floods of this
river.

Keywords: flooding, geochemistry, phosphates.

1.Introdução
A crescente densidade populacional da Amazônia dos últimos anos tem avançada sobre as
planícies aluviais e seus lagos na periferia urbana, com fortes impactos sobre esses importantes
mananciais de água doce. O lago Amapá, um segmento do rio Acre do tipo ferradura nos arredores
de Rio Branco, capital do Estado do Acre, ilustra muito bem esta situação. Sua população cresceu em
quase 50% na última década, atingindo quase 350.000 habitantes em 2012, 46 % da população do
Estado.
As pesquisas em lagos tipo ferradura concentram-se primordialmente em seus aspectos
hidrobiológicos (Almeida 2000; Keppeler e Hardy 2002; Izaguirre et al. 2004). Glinska-Lewczuk (2009)

e Sklyarova et al. (2012) discutem em detalhe a química de lagos sob paisagem glacial, portanto
muitos distintos do Amapá. O presente trabalho discute os impactos da expansão urbana sobre o
lago Amapá a partir dos parâmetros físico-químicos de suas águas superficiais.
O lago Amapá está a 8 km do centro da cidade de Rio Branco, e o seu entorno constituía o
Seringal Amapá, que foi posteriormente desmembrado em pequenas propriedades, ocupadas
gradualmente com piscicultura, pomares e pequenas fazendas de gado leiteiro ou mesmo como sítiolazer, chegando às margens do lago. Atualmente é uma área de proteção ambiental. O município de
Rio Branco encontra-se sob clima equatorial quente e úmido com uma estação seca (regionalmente
denominada de verão) entre os meses de maio e outubro, que se intensifica de julho a setembro e
outra chuvosa (o inverno) de novembro a abril. As precipitações pluviométricas anuais variam de
1877 a 1982 mm e a temperatura média anual de 24,7ºC a 24,9ºC.
2.Materiais e Métodos
Para avaliar o impacto sobre as águas foram estabelecidas 6 estações ao longo do lago
Amapá (Ab, LAPF3, LAPF1, Cb, Bu, LAPF2) e uma no rio Acre (RAc) próxima a extremidade oeste
da sua ferradura para fins de controle e comparação. As medições foram realizadas entre 10 cm e
100 cm da lâmina d’água, durante 4 períodos, cobrindo as variações sazonais. In loco foram
mensurados os parâmetros físico-químicos (pH, Eh, Temperatura, OD, Condutividade Elétrica - CE,
Sólidos Totais Dissolvidos - STD, turbidez, Sólidos Totais Suspensos - STS e transparência). Em
cada estação foram coletados 10L de água para as determinações de ânions (amônia, nitrito, fosfato,
brometo e cloreto), no laboratório móvel.
3.Resultados e Discussões
Temperatura – Na superfície das águas ela pode alcançar até 34,5 º C no verão, mas que se
estabiliza em torno de 29°C a partir de 85 cm de profundidade na lâmina d’água, mais elevada que a
do rio Acre, a 28°C. A maior variação foi observada na estação LAPF1, de maior incidência da luz
solar, ao localizar-se geograficamente em trecho de direção Leste-Oeste do lago, cuja proteção
vegetal foi removida parcialmente.

Potencial Hidrogeniônico (pH) - Variou de 6,5 a 9, mais elevado durante o verão, estável até 60
cm de profundidade, alcançando a neutralidade aos 100 cm. A variação mais brusca foi observada na
estação LAPF2 (de 8,7 para 6,7) de 60 a 80 cm de profundidade próxima a piscicultura intensiva. Os
valores de pH no período chuvoso estão na faixa dos encontrados para águas de lagos de diferentes
planícies de inundação brasileiras (Carvalho et al. 2001); do entorno da cidade de Boa Vista, em
Roraima (de 6,5 a 8,2) (Meneses et al. 2007), sob impacto urbano. No período chuvoso, quando as
águas do rio Acre (pH = 7, em março de 2004) invadem o lago Amapá (estava em torno de 8 a 9),
trazendo matéria orgânica vegetal e muito material em suspensão, o pH das águas diminui, refletindo
+

o aporte de íons H , com menor incidência de luz solar e pouca atividade fotossintética das algas, ou
seja, baixo consumo de CO2.

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) - Variaram de 20 a 50 ppm, mais elevados na estiagem
(outubro) e mais baixos em março (fim do período chuvoso). A maior variação foi observada de 40 a
60 cm de profundidade (LAPF2), refletindo a influência da piscicultura, sendo mais elevados do que
os do rio Acre. Esses valores são superiores aos dos lagos sob influência urbana no entorno da
cidade de Boa Vista em Roraima (2-7 ppm) (Meneses et al.,2005). Portanto esses valores de STD
nos lago Amapá são mais um forte indicador de impacto ambiental sobre o mesmo.
1-

Condutividade Elétrica (CE) - É relativamente elevada (55 a 83 μS.cm ) com comportamento
similar ao STD, ou seja, mais concentrados na estiagem e mais baixos ao final do período chuvoso.
Os seus valores também diminuem gradualmente com a profundidade para valores próximos de 70
1-

μS.cm ), comparáveis as águas do Solimões e Purus (Costa et al., 2003; Horbe et al. , 2003), na
1-

faixa da região periférica ocidental amazônica com 30-200 μS.cm ), mas abaixo das regiões centrais
1-

1-

(5-10 μS.cm ) e periféricas sul e norte da Amazônia (10-20 μS.cm ) (Fittkau, 1971).
Oxigênio Dissolvido (OD) - Os valores variaram de 3,3 a 5 mg/L, mais elevados no pico da
estiagem, mês de outubro, e mais baixos em julho. Os valores mais elevados foram observados nas
estações LAPF1 e LAPF2, que diminui até 60 cm de profundidade. Essa diminuição é um fato normal
em estudos de lagos podendo ser explicado pela menor incidência de luz. Durante as estiagens, com
o aumento da atividade fotossintética do fitoplâncton (algas verdes), disponibiliza-se mais oxigênio
para o meio aquático aumentando a concentração de OD nas águas. Durante a cheia, diminui a
incidência de luz solar no lago, reduz-se a atividade fotossintética das algas. A decomposição de
matéria orgânica submersa e respiração dos organismos aquáticos contribuem para o aumento no
consumo de oxigênio, diminuindo a quantidade desse gás dissolvido nas águas.
Sólidos Totais em Suspensão (STS) - Os valores de STS variaram de 8 a 60 mg/L e estão
concentrados notadamente na estação LAPF2; são mais elevados nos períodos de cheia (33 mg/L,
LAPF2), quando o rio Acre com suas águas turvas, ricas em material inorgânico em suspensão
invade o lago. O nítido aumento de STS junto à LAPF2 retrata as atividades de piscicultura com
aporte de efluentes sólidos para o lago e ainda a ressuspensão de sedimento de fundo pelos ventos
e/ou a presença de emissário.
Amônia - Os valores de amônia variaram entre 0,19 e 1,00 ppm, com o maior valor na estação
LAPF2 e Bu, retratando contribuição antrópica (piscicultura, efluentes)pequenos organismos do lago,
seus excrementos e corpos em decomposição). O menor valor foi observado na estação LAPF3, de
menor impacto antrópico.
Nitrito – As estações com as menores concentrações de amônia apresentam os valores mais
expressivos, de 0,001 a 0,006 ppm, bem abaixo do valor limite estabelecido pelo Conama nº20 (1986)
em águas destinadas ao consumo humano.
Fosfato - As concentrações apresentaram ampla variação, de 0,06 a 1,27 ppm, que dependeu
das estações chuvosas e do ano de coleta. Os valores medidos em 2005 foram os mais baixos em
todas as estações. As mais elevada foram nas estações LAPF1, Bu, Ab e RAc (no rio Acre) tanto em

superfície (máximo de 0,18 ppm) quanto em profundidade (máximo de 0,26 ppm),
compatíveis

mas estão

com os ambientes lacustres na planície de inundação Amazônica (Carvalho et al.

(2001)) mas ligeiramente acima do limite máximo permitido pelo CONAMA (1986) para águas
destinadas a tratamento para consumo humano (0,025 ppm). Eles sugerem contribuição antrópica
através da piscicultura, de efluentes domésticos, criações de animais.
Cloreto - As concentrações no período chuvoso variaram muito pouco, de 2,2 a 2,3 ppm. Na
estiagem, baixou para 1,0 ppm nas estações LAPF1 e LAPF3. Já na estação LAPF2, aumentou para
3,2 a 3,5 ppm em julho de 2005. Às proximidades desta estação encontra-se um esplêndido berçário
de pássaros e aves, portanto uma forte indicação de disponibilidade de nutrientes, certamente
fornecidos pelos efluentes do seu entorno. No entanto os valores médios são comparáveis aos de
lagos de águas brancas e mistas no estado do Amazonas (2,1 ppm, no lago Castanho; 2,0 ppm no
lago Calado) e do rio Solimões (3,1 ppm) estudados por Furch (1984) e Purus com 4,3 ppm (Horbe
et al. 2003).

4. Conclusões
Os dados apresentados e discutidos mostram que o lago Amapá encontra-se sob impacto
ambiental provocado pelo avanço da ocupação urbana de Rio Branco e principalmente pela atividade
de piscicultura e sítios de lazer. Os parâmetros físico-químicos (pH, STD, STS, amônia, fosfatos e
cloreto) delimitam principalmente a área próxima a piscicultura, que interfere em quase todos os
parâmetros, e deixa suspeitar de um provável emissário no interior do lago. O rio Acre, em seus
períodos de inundação, contribui positivamente para diluição desse impacto antrópico sobre o corpo
de água do lago Amapá, mas ao mesmo tempo, deve estar acelerando a sua colmatação, fato
naturalmente irreversível.
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Resumo
Os solos TPA e AD do sítio da Mata (Maranhã) são arenosos, formados de quartzo, caulinita,
além de muscovita, anatásio e zircão como acessórios. São consequentemente ricos em SiO 2
e Al2O3, com Fe2O3 restrito, aparentemente amorfo. Os elementos traço imóveis ligados ao
zircão (Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U, Y, entre outros) e anatásio se concentram no solo AD enquanto
Ba, Sr, Rb, As, Zn na MO da TPA. As características mineralógicas e químicas mostram que a
TPA se formou a partir da AD, sendo fértil como maioria das TPA da Amazônia e que suas
características independem da atual savana-floresta.

Palavras-Chave: terra preta, fertilidade, mineralogia
Abstract
TPA and AD soils from Da Mata site (state of Maranhão) are sandy, formed by quartz, kaolinite,
and muscovite, anatase and zircon as accessories. Consequently are rich in SiO2 and Al2O3;
Fe2O3 is restricted and apparently as amorphous phase. The trace elements related to stable
mineral zircon (Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U, Y, among others) and anatase are much more abundant in
the soil AD while Ba, Sr, Rb, As, Zn in the TPA, which are typical for TPA. The mineralogical
and chemical characteristics show the TPA has been formed from the AD and is likely fertile as
Amazon TPA. Its features are independent of current forest-savanna domain.

Keywords: dark earth, fertility, mineralogy
1. Introdução
Solos tipo Terra Preta Arqueológica (TPA) foram reconhecidos por naturalistas e
pesquisadores ainda no século XIX na Amazônia. Além de material arqueológico,
como fragmentos cerâmicos (FCs) e artefatos líticos (ALs) eles se distinguem dos
solos circunvizinhos por apresentarem coloração escura, pH mais elevado e maior
conteúdo em nutrientes, tornando-os em geral férteis. As TPAs são encontradas como
manchas areais de 1 a 500 ha por quase toda Amazônia (Smith 1980, Costa & Kern
1999). Alguns autores atribuem a gênese destes solos à deposição de cinzas
vulcânicas provenientes dos Andes, ou ao acúmulo de material orgânico em fundos de
lagos antigos, que teriam secado posteriormente, atraindo populações ameríndias
devido à sua elevada fertilidade (Falesi 1972). Mas a proposta mais aceita atribui à
atividade antrópica em tempos pretéritos (Sombroek 1966, Smith 1980, Woods &
McCann 1999, Costa & Kern 1999; Neves et al. 2003; Kern et al., 2003), em que
resíduos da atividade humana em áreas de habitação e no seu entorno eram

acumulados e posteriormente decompostos e incorporados ao solo.

A elevada
fertilidade das TPA já era conhecida dos povos indígenas que usavam suas áreas de domínio
para prática de agricultura de subsistência, persistindo até os dias atuais (Kern et al. 2003,
Silva et al. 2011).
O Sítio da Mata situado no nordeste do estado do Maranhão ao contrário dos demais que
se encontram no domínio de floresta tropical que tem sido palco de diversos estudos, está em
região de transição floresta-savana, mas não foi investigado sob a ótica de geoarqueologia,
não permitindo avaliar a influência das condições de savana. O presente trabalho tem como
objetivo a caracterização mineralógica, geoquímica e de fertilidade desse sítio e confrontá-lo
com aqueles do ambiente de floresta.
O Sítio TPA da Mata desenvolveu-se sobre solos formados sobre rochas sedimentares da
formação Barreiras, do Neógeno, predominantemente Latossolos Amarelos distróficos. A
mancha TPA ocupa uma área de 300 x 500 m, descontínua, com coloração preta (10YR 2/1),
localmente mais clara, quando deve representar fundos de malocas. A espessura do horizonte
“A” varia de 30 a 90 cm. A transição para coloração mais clara varia de bruno acinzentado
muito escuro a bruno escuro. Já o solo adjacente (AD), sem material arqueológico, é ainda
mais claro, e seu horizonte A atinge o máximo de 10 cm, com textura arenosa, estrutura fraca a
moderada, desfazendo-se em blocos subangulosos pequenos e médios (SCIENTIA 2010).
O sítio apresenta material pré-histórico tipo cemitério/habitação e histórico. A atual
vegetação é de capoeira alta, com predomínio de palmeiras (babaçu, Orbignya e tucumã,
Astrocaryum) (SCIENTIA 2010).
O Sítio da Mata localiza-se no município de São José de Ribamar, Região Metropolitana de
São Luís, nordeste do Estado do Maranhão, próximo aos povoados Mata, Quinta, e Matinha, e
ocupa a porção mais elevada da paisagem. Ao sul do sítio destaca-se uma fonte de água
cristalina, comercializada como água mineral e usada como lazer pela população local. A
sudoeste um canal de maré atravessa o manguezal e se conecta na preamar com o oceano
Atlântico (SCIENTIA 2010).

2.Materiais e Métodos
Os trabalhos de campo foram realizados pela Dra. Dirse Clara Kern do Museu Paraense
Emílio Goeldi (MPEG) e João Damasceno Júnior do Centro de Pesquisa de História Natural e
Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA). A amostragem foi realizada através de sondagem em
malha regular com espaçamento de 20 metros. Além disso, foram abertas sondagens de 1 x
1m, em níveis artificiais de 10 em 10 cm até uma profundidade na qual não se identificasse
mais material arqueológico na TPA e alcançasse o horizonte B no solo AD. Duas Superfícies
Ampliadas (SA1 e SA2) com escavação em forma de tabuleiro de xadrez foram realizadas nas
áreas de maior domínio de FCs e maior intensificação da cor negra, para melhor visualização
da área lateralmente. As sondagens 1 x 1 m foram empregadas para a descrição detalhada
dos perfis de solo TPA e AD e coleta das amostras para este estudo. As amostras de solos
foram secas ao ar livre, destorroadas e peneiradas a malha < 2 mm, obtendo-se a Terra Fina
Seca ao Ar (TFSA), utilizada para as análises laboratoriais, que para as determinações
mineralógicas e químicas totais sofreu pulverização em gral de ágata.
Uma alíquota da TFSA foi submetida às análises granulométricas por difração a laser
(Analysette 22 MicroTec Plus Fritsch), sob dispersão úmida. Os minerais foram determinados
por Difração de Raios X (DRX) método do pó, com X’PERT PRO MPD, equipado com
goniômetro PW 3040/60 (theta-theta) da PANalytical, com ânodo de cobre (λCuKα1 = 1,5406
Å), filtro Kβ, gerador de tensão de 40 kV e corrente de 30 mA. O intervalo de varredura foi de 5°
a 75° 2θ, com passo de 0,02° 2θ e duração do passo de 5 segundos (IG-UFPa). A identificação

dos espectros foi feita com auxílio do software X’PERT HIGHSCORE, e por comparação com
Powder Diffraction Files do International Centre for Diffraction Data.
As análises químicas totais (elementos maiores, menores e traços) foram realizadas nos
laboratórios AcmeLabs Ltd, com abertura por fusão ácida e determinação por ICP-MS/OES. A
perda ao fogo (PF) foi mensurada por gravimetria após calcinação a 1000°C. As análises de
+
+
2+
2+
3+
fertilidades (pH, P-disponível, Na , K , Ca , Mg , Al e H+Al, Carbono Orgânico - CO e
Matéria Orgânica - MO) foram feitas nas amostras TFSA na Universidade Federal de Viçosa.
Em seguida calculou-se a soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC), índice de
saturação por bases (V), índice de saturação de alumínio (m) e o índice de saturação de sódio
(ISNa).

3.Resultados e Discussões
Tanto os solos TPA e como AD do Sítio da Mata são muito arenosos, mas o AD tende em
profundidade a aumento das frações silte e argila e consequente redução da areia, de forma
similar a outros sítios TPA da Amazônia (Kern, 1996; Teixeira & Martins, 2003). O domínio de
areia no solo TPA, embora o torne mais susceptível a erosão, aumenta sua permeabilidade e a
estabilidade da MO, e por conseguinte sua CTC (Teixeira & Martins, 2003).
O quartzo é o mineral dominante tanto na TPA como no AD, constituindo a granulometria
areia e silte, seguido pela caulinita na fração silte e argila, sendo acessórios anatásio e
muscovita, portanto TPA e AD se assemelham mineralogicamente, mostrando que a TPA
instalou-se sobre Latossolos Amarelos. Esta composição mineralógica é similar a da maioria
dos solos antrópicos da Amazônia, exemplificados por Caxiuanã (Costa & Kern (1999), Carmo
(2008) e Iranduba (Lima et al. (2002). A diferença é dada pela ausência de hematita e goethita,
presentes nos referidos sítios, não identificados por DRX no Sítio da Mata, aqui provavelmente
amorfos ou em baixa concentração. Esses solos são constituídos basicamente (Tabela 1 e 2)
de SiO2, Al2O3, e Fe2O3, da mesma forma que a maioria dos solos amazônicos (Costa & Kern
1999), com domínio de SiO2, que retrata a abundância de areia como quartzo, além da
caulinita na fração silte e argila, retratada por Al2O3, principalmente nos horizontes mais
profundos da AD, onde seu conteúdo aumenta. TiO2 está sob a forma de anatásio de igual
forma nos dois solos, mas em pequena quantidade. Os demais óxidos (MgO, CaO, K2O e
P2O5) estão em concentrações muito baixas, próximas ao limite de detecção ou abaixo deste
(Na2O).

Tabela 1 – Composição química (%) do perfil de solo AD do Sítio da Mata.
Horizontes

Profundidade (cm)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

PF

Total

A1

9

91,09

2,82

0,60

0,03

0,04

n.d.

0,02

0,52

0,02

4,8

99,94

MC

A2

20

92,91

2,83

0,59

0,02

0,01

n.d.

0,01

0,47

0,02

3,1

99,96

AB

31

91,25

3,75

0,75

0,02

0,01

n.d.

0,02

0,65

0,02

3,4

99,87

BA

45

92,24

3,37

0,64

0,02

0,01

n.d.

0,02

0,52

0,02

3,1

99,94

B1

65

89,65

5,10

0,97

0,02

0,01

n.d.

0,02

0,77

0,02

3,3

99,86

B2

88

87,22

6,77

1,21

0,03

0,01

n.d.

0,02

0,75

0,02

3,9

99,93

B3

120

80,42

11,09

1,88

0,03

0,01

n.d.

0,03

0,89

0,02

5,5

99,87

61,50

15,10

6,28

3,70

5,50

3,20

2,40

0,68

0,18

-

-

MC – Média Crustal (Wedepohl 1995); n. d. - não detectado

Entretanto é possível observar que as concentrações de CaO, P2O5, MgO e K2O, embora
muito baixas, são mais elevadas nos horizontes A dos solos TPA do que no AD, características
químicas típicas de TPA de floresta.
Tabela 2 - Composição química do perfil de solo TPA do Sítio da Mata.
Horizontes

Profundidade
(cm)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

TiO2

P2O5

PF

Total

A1

14

91,84

2,78

0,60

0,03

0,07

n.d.

0,02

0,39

0,04

4,2

99,98

A2

27

89,47

4,42

0,92

0,04

0,07

n.d.

0,04

0,55

0,06

4,4

99,99

A3

40

92,22

3,22

0,77

0,03

0,05

n.d.

0,03

0,40

0,05

3,2

99,98

AB

58

92,86

2,89

0,60

0,02

0,03

n.d.

0,02

0,38

0,03

3,1

99,93

BA

76

93,29

3,14

0,63

0,02

0,03

n.d.

0,02

0,43

0,03

2,4

99,99

B1

93

93,61

2,91

0,59

0,02

0,03

n.d.

0,01

0,40

0,03

2,4

100,00

B2

130

93,72

2,99

0,64

0,02

0,02

n.d.

0,01

0,44

0,03

2,1

99,97

B3

150

88,41

6,06

1,19

0,03

0,02

n.d.

0,02

0,62

0,04

3,5

99,89

61,50

15,10

6,28

3,70

5,50

3,20

2,40

0,68

0,18

-

MC

-

Em termos de elementos traço os solos TPA confrontados com os AD estão empobrecidos
em V, Ga, Y, Zr, Nb, Ta, Sn, Hf, Th e U em que V e Ga refletem os oxihidróxidos de Fe e os
demais os minerais resistatos como zircão e/ou anatásio. De fato a TPA é mais pobre em
Fe2O3, Zr e/ou TiO2, que retratam, respectivamente hematita/goethita, zircão e anatásio, da
mesma forma que em Caxiuanã (Costa & Kern, 1999). Por outro lado As, Zn, Rb, Sr e Ba
estão mais concentrados nos horizontes B da TPA, similarmente a Caxiuanã (Carmo, 2008).
Os elementos terras raras se apresentam em concentrações ligeiramente superiores nos solos
AD, concentrando-se nos horizontes B, onde se acumulam zircão e anatásio, possíveis
minerais portadores desses elementos. Os padrões normalizados aos condritos são
equivalentes e ressaltam forte anomalia positiva em Ce e negativa suave em Eu. A anomalia
de Ce é encontrada com frequência em solos lateríticos, enquanto a anomalia de Eu é
possivelmente herdada.
Os parâmetros de fertilidade mostram que os solos do perfil TPA do Sítio da Mata são
mais férteis do que AD: maior pH, maior conteúdo de MO, em que os conteúdos de P
2+
2+
+
+
3+
disponível, Ca e Mg são significativamente superiores, mesmo K . Os valores de Na e Al
também são favoráveis. Essa disponibilidade de Ca e Mg, mesmo K, explica assim o relativo
enriquecimento de Sr , Ba, Rb, Zn e As.

4.Conclusões
Os solos TPA do sítio da Mata mostram íntima ligação com os solos AD, representados
por Latossolos Amarelos, em termos granulométricos, mineralógicos e químicos, distinguindose em termos de cor, conteúdo de MO e concentrações dos elementos nutrientes, como Ca,
3+
Mg, P e K; Zn, As, Rb, Ba, Sr, que ao lado de Al , mais elevados na TPA e outros parâmetros
que conferem maior fertilidade a TPA. Essas características são similares à maioria das TPAs
da Amazônia de floresta densa. Elementos traços ligados à estrutura do zircão e possivelmente
do anatásio, incluindo os ETR, estão mais enriquecidos nos solos AD, reforçam a premissa de
que os solos TPA desenvolveram-se a partir dos solos AD, como verificados nos demais sítios
TPA na Amazônia. Não foram por enquanto delineados contrastes entre esses solos frente a
condição savana – floresta.
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Resumo
No presente trabalho foram estudados fragmentos cerâmicos (FCs) provenientes de três diferentes
ocupações pré-históricas distribuídas em diferentes regiões da Amazônia por meio de DRX, ICP-MS
e ICP-OES. Foram observadas diferenças químicas e mineralógicas que indicaram ora preferência
por antiplásticos cariapé+quartzo ora concha+quartzo, além de matérias primas distintas conforme a
disponibilidade nos arredores das ocupações. Por outro a temperatura de queima parece ter sido
comum para todos os FCs estudados.
Palavras Chaves: cerâmica arqueológica, matéria prima, antiplástico, temperatura de queima,
Amazônia
Abstract:
In this work we studied ceramic fragments (CFs) from three different prehistoric occupations located in
different regions of the Amazon employing XRD, ICP-MS and ICP-OES. It was found that chemical
and mineralogical differences showed either a preference for tempers cariapé + quartz or sometimes
the quartz+shell, while the basic raw materials, clay, represents one of the occupations available in the
vicinity. Furthermore the firing temperature appears to have been common to all FCs studied.
Keywords: archaeological ceramics, raw materials, tempers, firing temperature, Amazon.

1. Introdução
Os fragmentos cerâmicos arqueológicos (FCs) subsistem em grande parte as
intempéries tropicais e por este motivo constituem objetos de grande valor arqueológico,
capazes de oferecer subsídios para avaliar as técnicas empregadas na confecção de
vasilhas os quais os FC um dia foram parte. Estudos a respeito da mineralogia e química de
FC provenientes de diversos sítios, principalmente europeus, já estão sendo utilizados para
estes fins como os trabalhos de Iordanidis et al.(2009) e Rathossi & Pontikes (2010). Na
região amazônica estes estudos parecem ser mais restritos, e então relacionados
principalmente a sítios de Terra Preta Arqueológica (TPA) tipo habitação como os trabalhos
de Lima et al. (2002); Costa et al., 2009; Toyota (2009); Costa (2011), Silva (2010),
Rodrigues (2010). O presente trabalho tem como objetivo caracterizar química e
mineralogicamente FCs provenientes de três sítios situados em regiões distintas da
Amazônia a fim de estabelecer semelhanças ou disparidades no processo de confecção
cerâmica utilizados por diferentes ocupações pré-históricas na Amazônia.

2. Materiais e Métodos
As amostras são provenientes de três sítios arqueológicos com Terra Preta (TPA):
Monte Dourado 1-Md1 (UTM 22M 329.403E/ 9.928.604N), Almeirim-PA, concessão da
Scientia Consultoria; Jabuti-Jab (UTM 22M 0550771 / 9358220), Bragança-PA, concessão
do MPEG; e por fim Da Mata-Dm(UTM 22M 595850/9715416), São José do Ribamar-MA
que assim como aqueles provenientes de MD1 foram cedidos Scientia Consultoria. Todos
são sítios tipo habitação.
A caracterização mineralógica foi realizada por DRX segundo o método do pó.
Utilizou-se difratômetro XPERT PRO MPD equipado com goniômetro PW 3040/60 (thetatheta) PANalitical, ânodo de cobre (λCuKα1 = 1,54060 e software XPERT HIGHSCORE, no
laboratório de Caracterização Mineral do IG-UFPA.
A composição química total (maiores menores e traços) foi determinada por ICP-MS
(Perkin Elmer Elan 9000) e ICP-OES (Varian) no laboratório da AcmeLabs, para tal as
amostras foram fundidas com tetraborato de lítio (Anachemia Science) e, posteriormente
solubilizadas com ácido nítrico (Merck).
3. Resultados e Discussões
Todos

difratogramas

estudados

apresentaram

elevações

dos

backgrounds

interpretados como fase amorfa, principalmente metacaulinita, gerada pelo rompimento da
estrutura da caulnita durante a queima de confecção. Admite-se caulinita porque este é o
argilomineral que melhor se adéqua a confecção de cerâmica vermelha, como são as
arqueológicas e ainda, é o mineral de argila mais abundante, seja em sedimentos e rochas
sedimentares ou como produto intempérico. A transformação da caulinita em metacaulinita
sugere temperatura de queima durante a confecção superior a 550°C, e não deve ter
ultrapassado 600 °C, pois que a presença de anatásio tanto FC do Jab quanto no Dm indica
que esta queima não superou 600°C (Zhang et al.,2006). O cariapé (empregado como
antiplástico no Md1 e Dm) também está relacionado a essa fração não cristalina uma vez
que é constituído por sílica amorfa, por vezes cristobalita (Costa et al., 2009)
Os FC provenientes de Md 1 contém ainda quartzo, plagioclásio, ilmenita, cordierita,
muscovita e segelerita. Estes minerais, exceto a segelerita, indicam que empregaram rochas
metamórficas aluminossilicatadas em facies anfibolito, a exemplo daquelas do Grupo
Ipitinga, bem como ao Complexo Guianense que ocorrem logo ao norte do sítio conforme
descrito no mapa geológico da região como tempero mineral. No entanto, a segelerita
(CaMgFe(PO4)2(OH).4(H2O)) certamente não compunha a matéria prima utilizada para
confecção das vasilhas uma vez que este fosfato não tem estabilidade térmica acima 400°C
(Hochleitner & Fehr, 2010), temperatura esta superada durante a queima como discutido
anteriormente. É mais provável que a segelerita tenha se formado após o descarte dos FCs

e a formação dos solos TPA, quando este solo foi submetido a situações hidromórficas ou
pântanos,

similar

a

formação

de

vivianita

(Fe3(PO4)2.8H2O)

e

mitridatita

(Ca3Fe4(PO4)4(OH)6.3H2O) em FC (Maritan & Mazzoli, 2004).
Por outro lado, os FC do Dm, além das fases amorfas, são constituídos por quartzo,
anatásio e muscovita. Esta assembléia mineralógica reflete a geologia das proximidades do
sítio formada por sedimentos derivados da Formação Barreiras constituídos principalmente
por quartzo, caulinita e illita, além de hematita, goethita e outros minerais acessórios como
por zircão, rutilo e anatásio (Nascimento, 2002).
Já os FC de Jab, além de metacaulinita, são constituídos por quartzo, crandallitagoyazita, muscovita, anatásio e microclínio. Estes FC são mineralogicamente semelhantes
(exceto quanto à presença de crandallita-goyazita) àqueles do sítio Dm, refletindo influência
da Formação Barreiras, aflorante na região. A crandallita-goyazita ((Ca,Sr)Al3(PO4)2(OH)5),
ao contrário da segelerita, se apresenta como mineral neoformado, durante o emprego das
vasilhas no cozimento de alimentos, conforme descrito por Costa et al. (2009, 2012) e
Rodrigues (2010). A presença de fragmentos de conchas parece ter catalisada a formação
de crandallita-goyazita, que substituiu pseudomorficamente a calcita das mesmas.
A composição química dos FC está de acordo com a mineralogia investigada por
DRX corroborando com as semelhanças e disparidades primeiramente detectadas por esta
técnica. Há enriquecimento de P2O5 quando comparado a CTS (Wedepohl, 1995) e PAAS
(Taylor& McLennan, 1985) nos FC dos três sítios (Jab > Md 1 > Dm) o que já vem sendo
evidenciado em outros trabalhos como Costa et al. (2009). Ao comparar as concentrações
dos elementos traços presentes nos FC com CTS (Wedepohl, 1995) e PAAS (Taylor&
McLennan, 1985) destaca-se apenas o enriquecimentos de Sr nos FC de Jab o que está
relacionado à presença de crandallita-goyazita. Já as concentrações de ETR quando
comparados a estes não exibem destaques, no entanto quando normalizados aos condritos
(Evensen et al., 1978) exibem claro enriquecimento dos ETR leves, mais moderadamente
ETR pesados, e anomalia negativa de Eu, característico de rochas graníticas ou
intermediárias o que nos permites inferir que os materiais empregados na confecção das
peças tiveram primariamente composição de rochas ácidas a intermediaria.
4. Conclusões
Há semelhança entre a matéria prima empregada na confecção dos FC de Dm e Jab
relacionada ao emprego de sedimentos derivados da Formação Barreiras. Porém, no Md1 a
mineralogia e a química sugerem o uso temperos, provavelmente rochas trituradas do
Grupo Ipitinga e Complexo Guianense. No Md1 e Dm houve preferência pela combinação
de quartzo e cariapé como antiplástico, enquanto que no Jab os fragmentos de conchas e
quartzo são mais abundantes.

A temperatura de queima de confecção das peças dos três sítios estudados superou
550°C indicado pela ausência de caulinita e consequente formação de metacaulinita
evidenciada pela elevação do brackground dos difratogramas. A presença de anatásio nos
FC do Jab e Dm indica que esta temperatura não superou 600°C A cradallita-goyazita no
Jab está relacionada ao uso continuados das vasilhas cerâmicas ao cozimento de alimentos
(Costa et al, 2012, Rodrigues 2010) enquanto a segelerita no Md1 sugere modificações dos
solos por hidromorfismo.
O uso de temperos distintos parece ser a principal distinção entre os diferentes sítios
em termos de FCs.
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Resumo O presente trabalho avalia as concentrações de Matéria Orgânica (MO) e Carbonatos Totais
(CT) das rochas siliciclásticas associadas aos evaporitos da Formação Ipubi, Bacia do Araripe. O
método utilizado para se obter estas concentrações foi o da combustão (perda de peso ao fogo), a
360°C (MO) e 1.050°C (CT). Os resultados das análises de 40 amostras representativas destas
rochas siliciclásticas revelaram que os argilitos (siltitos e arenitos) apresentam uma correlação
positiva entre os valores de MO e CT, denotando íntima relação entre tais parâmetros. Os folhelhos
pretos pirobetuminosos são as rochas mais enriquecidas em MO (12,1 - 29,2 %,), com CT em estreito
intervalo de valores (24,6 - 33,9 %). As margas e os calcários possuem as mais baixas concentrações
de MO (0,5 a 2,7 %). A gipsita grossa de coloração cinza escura (topo dos evaporitos) possui 5,5 e
6,7 % de MO, que poderia explicar sua cor, e refletir a atividade orgânica no final da precipitação da
sequência evaporítica, ou fluidos bacinais promotores de cristalização/recristalização diagenética.
Palavras-chave: Matéria orgânica, carbonatos totais, rochas siliciclásticas, evaporitos, Bacia do
Araripe.
Abstract This work evaluates the contents of organic matter (OM) and total carbonates (TC) in the
siliciclastic rocks associated to the evaporites of the Ipubi Formation, Araripe Basin. These contents
were obtained by combustion (weight-loss on ignition), being 360°C (OM) and 1.050°C (TC). The
results of 40 representative samples of siliciclastic rocks reveal that mudstones os (siltstones and
sandstones) show a positive correlation between OM and TC values, indicating an intimal relationship
between both parameters. The pyrobituminous black shales are the richest rocks concerning OM
(12,1 - 29,2 %,), with TC within a narrow range (24,6 - 33,9 %), while the marls and limestones have
the lowest OM contents (0,5 - 2,7 %). The gray-colored gypsum found at the top of the evaporite layer
presents 5,5 and 6,7 % of OM, which could explain its colour and evidenciate the organic activity in
the last moments of the precipitation of the evaporite sequence, or basinal fluids promoting diagenetic
crystallization/recrystallization.
Keywords: Organic matter, total carbonates, siliciclastic rocks, evaporites, Araripe Basin.

1. Introdução
A Bacia do Araripe localiza-se nas regiões sul do Estado do Ceará e oeste de
Pernambuco, abrangendo uma área de aproximadamente 8.000 km2, representando uma

das maiores bacias sedimentares interiores do Nordeste Brasileiro. É mundialmente
conhecida pelo seu raro e abundante conteúdo fossilífero. A principal fase de deposição
sedimentar nesta bacia ocorreu entre o final do Jurássico (Titoniano) e o início do Cretáceo
(até o Albiano). A sequência evaporítica estudada aqui foi precipitada no limite tardi AptianoAlbiano e está contida no Grupo Santana, que subdivide-se em três formações, que são da
base para o topo: calcários laminados, folhelhos ricos em matéria orgânica, margas e siltitos
(Formação Crato); sequência evaporítica dominantemente constituída por gipsita, com
anidrita subordinada, contendo veios preenchidos por gipsita fibrosa e argilominerais e um
folhelho pirobetuminoso na base (Formação Ipubi); e uma sequência intercalada com
argilitos – siltitos calcíferos e calcários (Formação Romualdo). A sequência evaporítica
enfocada nesta contribuição é considerada como de ambiente lacustre. A presente
contribuição reporta as concentrações de Matéria Orgânica (MO) e Carbonatos Totais (CT)
obtidas em amostras representativas das principais minas de gipsita da Bacia do Araripe,
onde estão sendo investigadas as rochas siliciclásticas associadas à sequência de
evaporitos que constitui a Formação Ipubi. Os resultados de MO e CT servem para
caracterizar e distinguir cada tipo de rocha siliciclástica investigado.
2. Metodologia
As análises das concentrações de MO foram executadas de acordo com a
metodologia proposta por Kralik (1999). Na qual uma alíquota contendo 1,0grama de cada
amostra é colocada em cadinho de porcelana previamente pesado. Em seguida os
cadinhos, neles contidas as amostras, são levados à estufa por 16 horas a uma temperatura
de 105oC para a obtenção do peso seco (retirada da água adsorvida). Logo após, os
cadinhos são levados à mufla, onde são mantidos por 2 horas a 360oC, depois são retirados
e resfriados em um dessecador. Já resfriados são pesados novamente, e a diferença de
peso obtida é considerada igual à quantidade de MO que sofreu combustão. Em seguida
retornam à mufla, agora em uma temperatura de 1.050oC por 1 hora. A diferença de peso
entre 360oC e 1.050oC é considerada como correspondente à quantidade de CO2 liberado
durante a combustão das amostras, e proveniente dos carbonatos totais presentes nas
mesmas. O fator utilizado foi o de 0,44 (fração de CO2 em CaCO3) aplicado sobre a
quantidade de CO2 para a obtenção das concentrações de CT.
3. Resultados e discussão
Dos diversos tipos de rochas siliciclásticas associadas à sequência evaporítica da
Formação Ipubi, foram analisadas 40 amostras representativas provenientes das 13
principais minas de gipsita da Bacia do Araripe. Estas minas estão agrupadas por áreas
estudadas nesta bacia: (i) Área SW da Bacia (região de Araripina – Ipubi – Rancharia, em
Pernambuco): minas Puluca, MP Gesso, Rocha Nobre, São Jorge, Qualiminas, Ponta da

Serra, Serrolândia, Sombra da Serra, Campevi, Vale do Gesso e Serra Suposta; (ii) Área NE
da Bacia (região de Nova Olinda – Santana do Cariri, no Ceará): minas Pedra Branca e
Conceição Preta. Dentre as rochas siliciclásticas analisadas, 19 amostras foram de argilitos
de coloração cinza esverdeado, com ocorrência em veios associados à gipsita fibrosa que
ocorrem cortando os corpos de evaporitos (alguns siltitos e arenitos, alguns da Formação
Romualdo sotoposta aos evaporitos, foram incluídos neste grupo de amostras); 10 foram de
folhelhos pretos pirobetuminosos encontrados na base dos corpos evaporíticos e
apresentando odor de hidrocarbonetos; margas e calcários laminados que ocorrem
principalmente no horizonte guia, descoberto na porção intermediária da sequência
evaporítica, e alguns da Formação Romualdo tiveram 9 amostras analisadas. Analisaram-se
também duas amostras de gipsita grossa de coloração cinza escura que ocorre
preferencialmente no topo dos corpos de evaporitos, em contato direto com os arenitos e
siltitos sotopostos da Formação Romualdo.
Os resultados das concentrações de MO e CT obtidas são visualizadas na Figura 1.
A maior parte das amostras de argilitos (siltitos e arenitos) ocorre no intervalo com MO de
1,3 a 4,6 % e CT de 11,2 a 24,5 %. E neste caso há uma notória correlação positiva entre os
valores de MO e CT, denotando uma íntima relação entre estes dois parâmetros nestas
rochas. Algumas amostras desse grupo de rochas possuem concentrações de CT
anomalamente elevadas, atingindo até 81,5 %. Os folhelhos pretos pirobetuminosos são as
rochas mais enriquecidas em MO das rochas estudadas, sendo que a maioria das amostras
analisadas apresenta concentrações variando dede 12,1 a 29,2 %, com uma concentração
de CT ocorrendo em um intervalo relativamente mais estreito de valores, de 24,6 a 33,9 %.
Alguns folhelhos são anomalamente empobrecidos em MO (3,1 a 5,4 %), que são aqueles
das minas Pedra Branca e Vale do Gesso (contem enxofre). As margas e os calcários
analisados possuem concentrações de MO relativamente baixas (0,5 a 2,7 %), e registram
concentrações de CT mais elevadas entre as rochas analisadas neste trabalho (40,9 a 82,2
%), como esperado. As amostras de gipsita grossa de coloração cinza escura do topo dos
evaporitos apresentam concentrações de MO de 5,5 e 6,7 %. Esta quantidade de matéria
orgânica poderia ser a causadora da coloração particular dessa gipsita. Esta gipsita grossa
cinza escura poderia representar um estágio com atividade orgânica no final da precipitação
da sequência evaporítica da Formação Ipubi, ou a assinatura de fluidos bacinais promotores
de cristalização/recristalização diagenética, preferencialmente no contato entre os
evaporitos da Formação Ipubi e os arenitos e siltitos da Formação Romualdo (sotoposta).

4. Considerações Finais
Os resultados apresentados revelam que as amostras de argilitos (siltitos e arenitos)
apresentam uma clara correlação positiva entre os valores de MO e CT, denotando uma

íntima relação entre estes dois parâmetros no material analisado. Os folhelhos pretos
pirobetuminosos são as rochas mais enriquecidas em MO (12,1 - 29,2 %,) das rochas
estudadas, com concentração de CT em estreito intervalo de valores (24,6 - 33,9 %). As
margas e os calcários analisados possuem concentrações de MO relativamente mais baixas
(0,5 a 2,7 %). E finalmente, a gipsita grossa de coloração cinza escura do topo dos
evaporitos apresentam concentrações significativas de MO (5,5 e 6,7 %), que poderiam
explicar a coloração particular deste mineral, e ainda refletir a atividade orgânica no final da
precipitação da sequência evaporítica, ou alternativamente, a assinatura de fluidos bacinais
promotores de cristalização/recristalização diagenética, ocorrendo preferencialmente no
contato entre os evaporitos e os arenitos-siltitos da formação sotoposta.

Figura 1. Concentrações de Matéria Orgânica (MO) e Carbonatos Totais (CT) das rochas
siliciclásticas associadas à sequência evaporítica da Formação Ipubi, Bacia do Araripe.
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Resumo
A região da Mina do Seival é constituída por depósitos piroclásticos e diques de composição
andesítica. Este sistema apresenta intensa alteração e circulação de fluídos decorrentes da evolução
do ciclo vulcânico, gerando depósitos metálicos com importância econômica. Este trabalho discute a
mobilidade de elementos químicos e a evolução dos fluídos hidrotermais associados ao sistema
magmático através de balanço de massa e isótopos estáveis (C, O).
Palavra chaves: mobilidade química, hidrotermalismo, isótopos estáveis
Abstract
The host rocks of Seival Mine are mainly pyroclastic deposits and andesitic dikes . This system shows
intense hydrothermal alteration and movement of fluids arising from the volcanic avtivity, generating
metallic deposits with economic importance. This paper discusses the mobility of chemical elements
and evolution of hydrothermal fluids associated with magmatic system through mass balance and
stable isotopes (C, O).
Keywords: chemical mobility, hydrothermalism, stable isotopes

1.INTRODUÇÃO
Os eventos decorrentes da colisão dos crátons Kalahari e Rio de La Plata na
consolidação do Supercontinente Gondwana, produziram uma diversificada assembleia de
terrenos com diferentes origens. As bacias vulcano-sedimentares deste período,
especificamente a Bacia do Camaquã (BC), estão ligadas a sistemas de transcorrência póscolisão. O colapso de blocos tectônicos possui uma relação de causa e efeito com os ciclos
vulcânicos da BC. A evolução do ambiente pós colisional permite a sobreposição de eventos
extrusivos e intrusivos como verificado na região da Mina do Seival (MS). Este sistema
vulcânico foi responsável pelo empilhamento de espessas sequências piroclásticas e
efusivas, compostas por tufo-lapilitos/brechas e andesitos amigdaloides segundo Reischl,
1978 e Lopes, 2013. Estas rochas foram intrudidas posteriormente por uma suíte de diques
andesíticos. O posicionamento destes magmas ocorreu em fraturas N – NE resultantes dos
estágios rúpteis de distensão regional (Lopes, 2013). A circulação de fluidos decorrentes da
atividade magmática neste sistema gerou diferentes graus de alteração hidrotermal, veios
carbonáticos e sulfatados (barita) posteriormente. Neste trabalho será discutida a mobilidade

química e a dinâmica dos fluidos e sua interação com as rochas vulcano-sedimentares,
contribuindo com o melhor entendimento deste ciclo vulcânico na Bacia do Camaquã.
2. METODOLOGIA
A análise petrográfica foi realizada em amostras coletadas nos trabalhos de campo
em superfície e de testemunhos de sondagem, com microscópio óptico, lupa binocular e
também por DR-X. A etapa de microscopia envolveu a descrição de cerca de 50 lâminas
delgadas e amostras polidas incluindo análise de inclusões fluidas em calcita. Os teores de
elementos maiores e menores foram obtidos em 8 amostras representativas das rochas
piroclásticas e efusivas; 6 amostras da sequência intrusiva e 1 amostra padrão de lava
andesítica (Lopes, 2013) e em minerais separados. A partir destes valores foi elaborado um
balanço de massa, utilizando as amostras previamente separadas devido a sua natureza e
índice de alteração (L.O.I.). Amostras de rocha foram coletadas em zonas de contato entre o
magma andesítico e a sequência piroclásticas. A caracterização da química mineral nestas
amostras foi obtida através de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Os teores de
elementos traço e ETR em barita foram medidos através de extração em colunas com resina
AG 50W-X4 e determinações por ICP-MS. Este trabalho apresenta também resultados de
isótopos estáveis de carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O) interpretados como indicativos da
origem dos fluidos e de suas temperaturas. Estes valores isotópicos foram obtidos através
de extração de C e O e posterior análise em espectrômetro de massa.
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As rochas piroclásticas são compostas por cristaloclastos de plagioclásio, quartzo e
matriz vítrea microcristalina. Os argilominerais predominantes são clorita, esmectita e
corrensita, e ocorrem como produto de alteração dos clastos, da matriz e preenchendo
cavidades. Os carbonatos são calcitas localizados principalmente nos veios e na matriz das
rochas e substituindo os minerais principais. São mais abundantes nas proximidades dos
diques de andesito. São verificados dois diferentes tipos de inclusões fluidas (monofásica e
bifásica) em cristais de calcita, com presença de 8 a 10% de CO2 líquido. O andesito com
textura traquítica possui fenocristais abundantes de plagioclásio, piroxênio, geralmente
substituídos por clorita, e calcita. A matriz é fanerítica fina a afanítica composta por
plagioclásio, vidro e piroxênio. Os valores obtidos através de balanço de massa (LópezMoro, 2012), considerando como elemento imóvel o Al, e o índice de perda ao fogo (L.O.I.),
indicam perda de volume em torno de 18% para as rochas piroclásticas e 2% para os diques
andesíticos. Foi verificado também um ganho de 12% de massa mineral nas rochas
piroclásticas e perda de 4% nos diques andesíticos. É observada a mobilidade de elementos

como SiO2, Ba e Sr em todo o sistema, bem como um comportamento inverso de
perda/ganho entre MgO, CaO e Na2O (Fig.1A). As rochas alteradas apresentam
comportamento similar quando normalizadas pela composição de lava andesítica e é
observado anomalia positiva de Pb nas rochas menos alteradas.
As amostras utilizadas no balanço de massa apresentam assinaturas de ETR
semelhantes o que indica uma baixa mobilidade durante o hidrotermalismo. Adicionalmente,
sugere similaridade de fonte entre a rocha extrusiva e intrusiva. Nas análises pontuais
obtidas na zona de contato entre as duas litologias, no entanto, é observado fracionamento
de alguns ETR na forma de anomalias negativas de Eu e Yb. Os valores obtidos para estes
elementos em cristais de calcita possibilitam a separação de dois grupos que podem indicar
a evolução do fluido hidrotermal ou até mesmo a mistura entre fluidos superficiais e
magmáticos. A grande variação das razões de La/Lu na calcita, indica um enriquecimento
progressivo de ETR-L. Nas baritas analisadas são observados altos valores de ETR-P bem
como La, Nd e Sm que são compatíveis com valores de fluidos sulfatados continentais
segundo Guichard, 1979. (Fig.1B)
O fracionamento isotópico de O entre calcita e H2O (Kim & O'Neil, 1997) para
temperaturas entre 25-350°C permite verificar a atividade de pelo menos dois fluidos
hidrotermais gerando dois tipos diferentes de veios de calcita. A evolução deste sistema tem
como origem um fluído com assinatura isotópica original δ18Ofluido.=+7‰ (magmática) com
temperatura estimada em 280°C. A mistura entre fluido magmático e aguas superficiais gera
valores de δ18Ocalcita=+16‰ indicando uma temperatura mínima de 30°C e valores de
δ18Ofluido. negativos. A fonte inicialmente enriquecida em C resulta em valores negativos de
δ13Ccalcita(-7‰) indicativos de fontes vulcânicas. Os veios tardios indicam fonte enriquecida
em

13

C comparado ao reservatório inicial e composição homogênea dos fluidos

originais.(Fig.1C-D).
4. CONCLUSÃO
O hidrotermalismo presente nas rochas da Mina do Seival remobiliza elementos
maiores e menores nas rochas piroclásticas, gerando principalmente cloritização e
enriquecimento de ETR, Ba e Sr bem como de elementos metálicos. A fonte de calor e de
fluidos quentes é derivada das intrusões andesíticas. É possível observar a evolução
térmica dos fluidos carbonáticos e sulfatados, bem como, diferenciação de fonte e diferentes
graus de interação entre fluido magmático e superficial. Estas evidências sugerem a
presença efetiva de fontes magmáticas no processo hidrotermal da Mina do Seival.

Figura 1: A) resultado gráfico do balanço de massa representando ganho/perda em ppm e
wt.%; B) diagrama em linha, multi elementar de Elementos Terras Raras normalizados por
condritos (Boynton, 1984); C) diagrama de dispersão isotópica (δ13C x δ18O) os campos
representam diferentes grupos de amostras analisadas; D) modelo sugerido em termos de
tempo e resfriamento do sistema hidrotermal.
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RESUMO
Uma quantidade significativa de hidrocarbonetos, provavelmente remanescentes do “óleo
original”, fica retido (ocluído) no interior da matriz de asfaltenos e protegido dos processos de
alteração secundária que ocorreram posteriormente nos reservatórios de petróleo. Neste trabalho,
fez-se uma reação de oxidação dos asfaltenos usando NaIO 4-NaH2PO4 em amostras de arenitos
asfálticos com o intuito de liberar os hidrocarbonetos ocluídos e recuperar a informação geoquímica
molecular original dessas amostras fortemente degradadas por processos pós-deposicionais.

Palavras-Chave: Arenitos asfálticos, biodegradação, asfaltenos, biomarcadores ocluídos.

ABSTRACT
A significant quantity of hydrocarbons, probably remnants of the "original oil", is retained
(occluded) within the asphaltenes matrix and protected from the secondary alteration processes that
occurred subsequently in the petroleum reservoirs. In this work, it was an oxidation reaction of
asphaltenes using NaIO4-NaH2PO4 in samples of tar sands in order to release the occluded
hydrocarbons and recover the original molecular geochemical information of these samples heavily
degraded by post-depositional processes.

Keywords: tar sands, biodegradation, asphaltenes, occluded biomarkers

1. INTRODUÇÃO
O petróleo é constituído por uma fração de maltenos, que inclui hidrocarbonetos
saturados (HC), aromáticos e resinas e por uma fração de asfaltenos, que inclui
macromoléculas de alto peso molecular1-3 definidos em relação a sua solubilidade5-6. Os
asfaltenos são insolúveis em n-alcanos de baixa massa molecular, como hexano, pentano
ou heptano e solúveis em tolueno ou benzeno2,3.

Devido à sua natureza polar e coloidal, os asfaltenos podem absorver e/ou adsorver
algumas das moléculas presentes na fração maltênica formando aglomerados com essas
moléculas ocluídas5,7. Assim, a separação das frações normalmente não é completa e pode
ocorrer distorção na interpretação das informações geoquímicas obtidas a partir da análise
de HCs saturados e aromáticos. Então, se os perfis de biomarcadores podem ser
significativamente alterados pelos processos de precipitação de asfaltenos, os estudos de
correlação óleo-óleo e óleo-rocha geradora, avaliações dos ambientes paleodeposicionais,
da maturidade, da biodegradação e de outros parâmetros geoquímicos importantes para a
exploração8, também podem ser comprometidos5. Atualmente o estudo de moléculas
ocluídas em asfaltenos é de grande interesse científico, visto que, com as informações
obtidas é possível ampliar a análise geoquímica de óleos, especialmente àqueles com
avançado grau de biodegradação.
Os arenitos asfálticos da Bacia do Paraná são caracterizados como reservatórios
exumados e, o óleo extraído apresenta evidências de elevados níveis de biodegradação,
dificultando, assim, o estudo geoquímico molecular. Baseado nisto, o objetivo deste trabalho
é fazer a caracterização geoquímica dos maltenos ocluídos nas estruturas dos asfaltenos
desses arenitos asfálticos, com o intuito de ampliar o conhecimento sobre estas amostras
usando as informações geoquímicas do “óleo original” obtidas da análise dos biomarcadores
ocluídos.

2. ÁREA DE ESTUDO: BACIA DO PARANÁ
A Bacia do Paraná é uma grande bacia intracratônica, preenchida por rochas
sedimentares e vulcânicas, cujas idades variam entre o Siluriano e o Cretáceo. Está
localizada na porção centro-leste da América do Sul, abrangendo uma área de cerca de
1.600.000 km², estendendo-se pelo Brasil (1.000.000 km²), Paraguai, Uruguai e Argentina
(um total de 600.000 km² nestes três últimos)9.
Existem acumulações de óleos asfálticos em arenitos (tar sands) do Eo-Triássico ao
longo da borda leste da Bacia do Paraná, concentradas no estado de São Paulo. Esse óleo
pesado, de alta viscosidade (aproximadamente 5° API) e com médio a alto teor de enxofre
(2 a 3 % em peso)10, foi derivado de rochas geradoras do Permiano (Formação Irati), que se
maturaram em contato com intrusões ígneas do tipo sills dos basaltos da Formação Serra
Geral. Essas acumulações estão distribuídas por cerca de 25 localidades, sendo que a
maior acumulação (Fazenda Betumita), é estimada em 5,7 milhões de barris de petróleo9.
Assim, a gênese da acumulação dos óleos asfálticos, caracterizados como reservatórios
exumados, tem sido atribuída ao sistema petrolífero atípico Irati-Pirambóia e, sua exposição

proporciona excelente oportunidade para avaliar o modelo exploratório ou mesmo para
caracterizar potenciais reservatórios.
3. MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho utilizou-se quatro amostras de arenitos asfálticos (09, 12, 25 e 26). Os
maltenos foram liberados a partir da desagregação branda de asfaltenos, utilizando
NaIO4/NaH2PO4 de acordo com metodologia descrita por Silva et al., (2008)11. Os maltenos
livres no petróleo (HCsL) e os obtidos após a oxidação (HCsO) foram analisados por
cromatografia gasosa com detecção de ionização em chama (CG/DIC) e separados por
cromatografia líquida em hidrocarbonetos saturados (F1), aromáticos (F2), e resinas (F3). A
fração F1 foi analisada utilizando a técnica de cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas (CG/EM) com monitoramento seletivo de íons para estudo dos
biomarcadores.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A composição dos hidrocarbonetos saturados, aromáticos e das resinas e asfaltenos
para todas as amostras é mostrada no diagrama ternário da Figura 1.

Figura 1: Diagrama ternário mostrando a distribuição de compostos para as amostras
avaliadas.
Em geral, observa-se um teor mais elevado de hidrocarbonetos saturados para os
HCs ocluídos na estrutura do asfalteno quando comparado aos compostos livres no óleo
(HC livre). Pela análise dos fingerprints dos HCsL observou-se que todas as amostras
apresentam elevado nível de biodegradação devido à ausência de n-alcanos e de

isoprenóides, tais como pristano e fitano. Os rendimentos dos HCsO, em relação à massa
inicial de asfaltenos no petróleo, foram relativamente baixos (< 2 %) para todas as amostras.
No entanto, foi possível observar a liberação dos hidrocarbonetos de baixo peso molecular
(a partir de C10) que estão ausentes nos HCsL, mostrando que esta análise fornece uma
visão rápida e eficiente do fenômeno de proteção dos compostos ocluídos pela estrutura
asfaltênica6. A Figura 2 apresenta o perfil de hidrocarbonetos para os HCsL e HCsO.

Figura 2: Perfil de hidrocarbonetos (m/z 85) para HCsML e HCsMO das amostras avaliadas.
5. CONCLUSÃO
Os resultados mostram evidências de que a estrutura asfaltênica protege os
compostos ocluídos de processos de alteração secundária e, com isso, pode-se usá-los
para estudos de correlações geoquímicas de amostras biodegradadas. A análise dos
biomarcadores hopanos e esteranos encontra-se em andamento, assim como, a otimização
da reação com o intuito de aumentar o rendimento para essas amostras severamente
biodegradadas.
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Resumo
A exposição ao cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) desperta grande preocupação ambiental pelo elevado
potencial tóxico desses elementos. A enzima acetilcolinesterase (AChE) é representativa da atividade
neuronal e muscular, sendo usada na avaliação dos efeitos deletérios da contaminação ambiental. O
presente estudo visa analisar os efeitos da contaminação aguda por Cd e Hg em diferentes tecidos
(cérebro, músculo e fígado) da espécie de peixe tropical Gymnotus carapo, utilizando a enzima
acetilcolinesterase como indicador toxicológico. A contaminação intraperitoneal por Cd e Hg foi
realizada nas concentrações de 5 μM e 20 μM durante 96 horas de exposição. O tratamento com Cd
e Hg induziu inibição na atividade colinesterásica em todos os tecidos analisados, sendo que o fígado
e músculo apresentaram efeitos mais acentuados do que o cérebro, que mostrou uma maior atividade
enzimática. O presente estudo demonstrou que a atividade colinesterásica foi eficaz como indicadora
dos efeitos tóxicos da exposição aos metais Cd e Hg podendo ser empregada como indicador
toxicológico em peixes após contaminação natural.
Palavras- chave: Enzima, acetilcolinesterase, Cd, Hg, metal, peixe

Abstract
Exposure to cadmium (Cd) and mercury (Hg) arouse great environmental concern, due to the high
toxic potential of these elements. The enzyme acetylcholinesterase (AChE) represents of neuronal
and muscular activity, being used in the evaluation of the deleterious effects of environmental
contamination. The present study aims to examine the effects of acute contamination with Cd and Hg
in different tissues (brain, muscle and liver) of a tropical fish species Gymnotus carapo using the
enzyme acetylcholinesterase as toxicological indicator. Cd and Hg intra-peritoneal contamination was
performed at concentrations of 5 µM and 20 µM for 96 hours. Treatment with Hg and Cd induced
inhibition of cholinesterase activity in all tissues examined, with the liver and muscle evidencing
greater effects than the brain, which showed a higher enzyme activity. The present study
demonstrated that cholinesterase activity was effective as an indicator of the toxic effects of Cd and
Hg metal exposure and might be used as an toxicological indicator of contamination in fishes
submitted to natural contamination.
Keywords: Enzyme, acetylcholinesterase, Cd, Hg, metal, fish

1. Introdução
Cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) são metais que estão presentes naturalmente na crosta
terrestre, provenientes de liberação de fontes naturais como a atividade vulcânica, e
intemperismo da matriz geológica (Waisberg et al., 2003). No entanto, as atividades

humanas, como a mineração, além da emissão de efluentes agroindustriais e domésticos
podem levar a um incremento das concentrações de tais elementos no ambiente. Com isso,
esses metais estão cada vez mais disponíveis para serem acumulados pela biota, e se
incorporarem na cadeia trófica, causando efeitos tóxicos para diversos organismos.
Cd e Hg são metais que podem induzir efeitos toxicológicos via inibição de enzimas,
alteração na estrutura e função de organelas celulares, modificação covalente de proteínas
e efeitos inibitórios ou estimulatórios da expressão gênica. As alterações bioquímicas podem
ser consideradas indicadores biológicos de efeito do metal, uma vez que tais mudanças
podem ser mensuradas durante os diferentes estágios de ação do agente tóxico (Senger et
al., 2006) Uma enzima indicadora deve expressar os danos potenciais em estruturas-alvo e
estar relacionada com o grau de toxicidade do metal. A enzima acetilcolinesterase é
representativa da atividade neuronal e muscular, podendo ser usada na avaliação dos
efeitos deletérios da contaminação ambiental. O presente estudo visa analisar os efeitos da
contaminação aguda por CdCl2 e HgCl2 nos diversos tecidos da espécie de peixe tropical
Gymnotus carapo utilizando a enzima acetilcolinesterase como indicador toxicológico.

2. Material e métodos

2.1. Exposição dos exemplares de G. carapo ao Cd e Hg
Os exemplares de Gymnotus carapo (tuvira) utilizados no presente estudo foram
provenientes da Lagoa de Cima (21º 46’ S e 41º 31’ W), no município de Campos dos
Goytacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Os peixes passaram por um
período de aclimatação antes do início dos experimentos. A contaminação por CdCl2 ou
HgCl2 foi realizada através de injeção intraperitoneal nas concentrações de 5 μM (12
exemplares) e 20 μM (11 exemplares) por 96 horas de exposição. No grupo controle, os 24
exemplares foram injetados com solução de PBS (Phosphate Buffer Solucion). O uso dos
metais na forma de cloreto possibilitou comparações toxicológicas dos seus efeitos, uma vez
que a presença do radical metil ao Hg confere uma maior toxicidade ao composto. O estudo
dos efeitos dos compostos inorgânicos é relevante já que esses podem ser diretamente
absorvidos pelos organismos aquáticos. Além disso, as formas de Hg podem interconverter
no ambiente aquático, com todas elas apresentando sua toxicidade intrínseca. Os metais
não foram diretamente disponibilizados na água porque algumas perdas por volatilização
podem alterar as concentrações iniciais (Oliveira Ribeiro et al., 1996). Com isso, a via de
exposição intraperitoneal foi importante para uma melhor compreensão da relação doseefeito, já que oferece uma biodisponibilidade de 100% do metal para os órgãos, uma vez
que as substâncias que são rapidamente absorvidas pela circulação. Após o tempo de

exposição, os peixes foram medidos, pesados e necropsiados para retirada dos tecidos
muscular, cerebral e hepático e armazenados no nitrogênio líquido até a análise enzimática.
Para a confirmação que os resultados observados não foram influência do estresse induzido
pela injeção intraperitoneal foram realizadas dosagens enzimáticas nos órgãos estudados
antes e depois do período de aclimatação, estando os resultados similares ao controle.

2.2. Avaliação da atividade colinesterásica
As amostras foram diluídas na proporção de 1:10 e homogeneizadas em tampão
fosfato

0,1M.

A

determinação

da

atividade

colinesterásica

foi

realizada

por

espectrofotometria segundo o método de Ellmann et al. (1961), modificado para microplaca
por Silva de Assis (1998). Para a quantificação protéica (proteína total) foi utilizado o método
de Bradford (1976).

3. Resultados
Os tratamentos com Cd e Hg induziram inibição na atividade colinesterásica no
músculo. Na concentração de 5 µM, o tratamento com Hg apresentou uma maior redução
(29%) do que o tratamento com Cd (15%). Enquanto que na concentração de 20 µM
observou-se uma redução similar na atividade colinesterásica tanto dos indivíduos tratados
com Cd (28%), quanto os tratados com Hg (27%) (Figura 1).
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Figura 1. Comparação da atividade colinesterásica entre os tratamentos de Hg e Cd no
grupo controle e nas concentrações de 5 µM e 20 µM.

Uma vez que o Hg induziu maior inibição enzimática, uma comparação da atividade
colinesterásica em diferentes órgãos (músculo, cérebro e fígado) foi realizada a fim de
avaliar a extensão dos efeitos tóxicos no organismo. O cérebro apresentou maior atividade

colinesterásica (com média de 909 nmol. min-1.mg-1 nos peixes controle), seguido do
músculo (114 nmol. min-1.mg-1) e do fígado (82 nmol. min-1.mg-1).
A concentração não demonstrou ser um fator preponderante na inibição
colinesterásica, nos diferentes órgãos, uma vez o músculo foi o único órgão onde se
observou um decréscimo da atividade enzimática em função da exposição a concentrações
crescentes de Hg. Com isso, foi observado que o Hg não atua como um inibidor da
acetilcolinesterase somente no músculo. No cérebro e fígado também foram identificados
decréscimos da atividade colinesterásica após o tratamento com Hg.
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Figura 2. Comparação da atividade colinesterásica entre os órgãos analisados

4. Conclusão
A atividade colinesterásica de diferentes órgãos foi eficaz como indicadora dos
efeitos tóxicos induzidos após a exposição ao CdCl2 e ao HgCl2 podendo ser empregada
como indicador toxicológico em peixes após contaminação natural.
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RESUMO
Durante o desenvolvimento desta pesquisa realizaram-se estudos físicos, químicos, biológicos e
geoquímicos em amostras de água e sedimentos de fundo para avaliar a qualidade e os impactos
ambientais na bacia do Rio Oratórios, tributário do Rio Piranga, que é formador do Rio Doce. Por
meio das muitas análises realizadas, encontrou-se resultados que evidenciaram a contaminação do
Rio Oratórios por efluentes domésticos e, possivelmente, por agrotóxicos. Assim, inferiu-se que a
utilização direta da água do corpo hídrico não é apropriada. No momento, como ainda não existe a
implementação de um projeto ambiental preciso, a água do Rio Oratórios deve ser evitada ou tratada
imediatamente, dependendo de qual será o seu uso.

Palavras – chave: Rio Oratórios, águas, sedimentos, contaminação ambiental, Diagrama
Bumerangue.

ABSTRACT
During the development of this research was carried out studies physical, chemical, biological and
geochemical samples of water and bottom sediments to assess the quality and environmental impacts
in the basin of the Rio Oratorios, tributary of Rio Piranga, who is the maker do Rio Doce. Through the
many analyzes, it was found that results showed contamination by effluents Rio Oratorios and
possibly by pesticides. Thus, it was inferred that the direct use of water from the water body is not
appropriate. At the moment, as does not exist yet implementation of an environmental project need,
the water of the River Oratorios should be avoided or treated immediately, depending on how it will
use.
Keywords: Oratórios River, Waters, sediments, environmental contamination, Boomerang Diagram.

1.

INTRODUÇÃO

O Rio Oratórios é um importante afluente do Rio Piranga, na Bacia do Alto Rio Doce
e está localizada na UPGRH – Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos –
DO1. Ele nasce próximo a Amparo da Serra e deságua ao norte de Ponte Nova no Rio

Piranga. Nessa bacia ainda existe carência de pesquisas acerca dos problemas que
envolvem recuperação e preservação dos recursos naturais, especialmente os hídricos.
Neste contexto, assim como a bacia hidrográfica do Rio Doce, o potencial de
desenvolvimento da região do Oratórios é significativo, especialmente se avaliar a
disponibilidade de seus recursos naturais, fator que realça a importância de planos e
projetos de gestão da bacia, a fim de permitir o desenvolvimento sustentável da região e
evitar sua degradação contínua. É importante observar que a caracterização ambiental
proporciona uma visão proativa da região. Afinal, tendo-se em mãos o conhecimento do
local é possível fazer uma análise ambiental preventiva e não apenas uma que busque
medidas corretivas.
2.

METODOLOGIA

Realizaram-se quatro campanhas de amostragem, distribuídas nas seguintes datas:
1º campo – 10/05/2011 (meio do período seco); 2º campo – 29/09/2011(começo período
chuvoso); 3º campo – 14/02/2012 (final período chuvoso); 4º campo – 13/09/2012 (final
período seco). As análises efetuadas em 13 sítios fora: físico químicas nas águas,
elementos químicos nas águas e nos sedimentos (via OIP-EOS) e análises microbiológicas
com o emprego do método imunoenzimático Colilert 24 horas (IDEXX-USA) para
determinação do número mais provável de Coliformes totais e E. coli nas águas.
3.

A CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SEGUNDO BERNER & BERNER

Segundo BERNER & BERNER (1996), uma das razões para se classificar um rio é
determinar quais dos fatores ambientais naturais (ou mecanismos naturais) afetam a
química de suas águas. Esta classificação foi baseada em GIBBS (1970). Segundo seus
estudos, os principais mecanismos naturais que interferem na química das águas
superficiais do mundo são: a precipitação atmosférica, tanto na composição quanto na
quantidade, o intemperismo das rochas e a evaporação e a cristalização fracionadas. Neste
trabalho aplicou-se o diagrama de Bumerangue segundo BERNER & BERNER (1996) nas
águas da Bacia do Rio Oratórios, conforme a Figura 1.
Para elaborar-se o diagrama, plotou-se a média de dois cátions principais nas águas
superficiais, Ca++ e Na+, dividido por Na/(Na+Ca) versus TDS. Os rios são posicionados nos
três cantos do bumerangue, que representam as áreas dominadas por cada um dos três
mecanismos, ou em áreas intermediarias, onde mais de um mecanismo influencia na sua
composição.

Figura 1: Diagrama Bumerangue (BERNER & BERNER 1996) com a classificação do Rio Oratórios

4.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Conforme observado na Figura 1, constatou-se que a composição das águas da
Bacia do Rio Oratórios é fortemente influenciada pela litologia, tendo em vista que a bacia
localiza-se próximo ao centro do diagrama.
Analisando os resultados encontrados nas analises de temperatura, turbidez,
condutividade elétrica, sólidos totais, pH, oxigênio dissolvido e potencial de oxidaçãoredução realizadas durante o procedimento de campo observou-se que todos as amostras,
em todas as etapas de coletas, respeitaram a legislação ambiental relacionada. Nas
análises de alcalinidade, sulfatos e cloretos todos os valores encontrados também
respeitaram a legislação ambiental CONAMA 357/05 e 430/11.
Os valores de DQO encontrados no rio Oratórios foram elevados, mostrando que o
consumo de oxigênio nas águas é alto, podendo assim concluir que o corpo hídrico recebe
efluente de poluição. Como foi realizada apenas a análise de DQO, não se pode inferir se
essa carga que é despejada no rio é biodegradável ou não. Com relação aos parâmetros
biológicos observou-se que praticamente todo o corpo hídrico encontrava-se comprometido,
sendo que em apenas um ponto de amostragem os valores estavam abaixo do máximo
permitido durante todas as análises, e mesmo assim chegando perto do limite durante uma
das coletas.
O alumínio foi encontrado, nas águas, acima do limite exigido em lei, em seis
amostras, todas realizada no terceiro trabalho de campo, que foi caracterizado como o de

maior período chuvoso. Dessa forma, podemos associar a presença do alumínio devido à
erosão e transporte de sedimentos pela chuva, para o corpo hídrico. O ferro foi detectado
nas águas com concentração acima do limite da legislação, ao menos uma vez, em todos os
pontos amostrados. Já para a análise de manganês, foi detectada concentração acima do
limite da legislação, ao menos uma vez em pelo menos nove pontos amostrais.
Assim, os elevados valores de ferro, manganês e ate mesmo do alumínio nesses
casos podem ser associados principalmente à geologia do local, pois o solo da bacia do rio
Oratórios apresenta altos valores desses elementos.
Ao longo das margens do Rio Oratórios observou-se a substituição das matas
ciliares por monoculturas e áreas desmatadas, o que ocasiona uma desproteção no curso
d’água. A erosão e notada em diversos pontos das margens.
Apesar de constar nos registros sobre a economia local a existência de pequenos
garimpos, durante os trabalhos de campo não se identificou nenhuma atividade dessa
espécie próxima ao Rio Oratórios. Caso realmente ocorra, provavelmente esse tipo de
atividade não causa interferência relevante no corpo hídrico.
Já a monocultura, a pecuária e a suinocultura foram observadas em todo o leito do
rio ao longo da realização da pesquisa de campo, sendo seus efeitos encontrados também
nos resultados das análises realizadas, uma vez que se constatou serem essas atividades
umas das principais responsáveis pelos problemas da bacia.
Apesar dos dados do IBGE não serem distribuídos por bacias hidrográficas (o que
dificultou a compreensão acerca do perfil da população e do saneamento existente na
região em que se encontra a bacia do Rio Oratórios), observa-se nas margens do rio, objeto
desse estudo, a presença de várias comunidades/casas ribeirinhas. Muitas dessas
residências ainda não possuem água encanada, situação que obriga seus moradores a
captar água de minas, poços e/ou diretamente do Rio Oratórios. Em relação à falta de
infraestrutura, também foi possível averiguar que a disposição dos efluentes domésticos e
de resíduos sólidos estão diretamente voltados ao corpo do rio, ou as suas margens.
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Resumo: Concentrações de Ce e La em sedimentos e caranguejos da espécie Ucides cordatus (Uça)
do sistema estuarino de Santos-Cubatão foram obtidas para avaliar a influência da contaminação
antrópica de elementos terras raras no crescimento destes organismos. Este ambiente tem sido
impactado por fábricas de fertilizantes NPK nos últimos 40 anos e estes elementos estão presentes
87
86
no processo produtivo industrial. A razão isotópica Sr/ Sr foi adicionalmente utilizada como
marcadora das assinaturas geoquímicas de sedimentos antrópicos e naturais e sua possível
transferência para os organismos estudados. Os resultados apresentados sugerem que os
sedimentos superficiais do mangue do rio Morrão estão contaminados por Ce e La. Entretanto, os
níveis anômalos desses elementos não exercem influência na constituição química da carapaça dos
87
86
caranguejos. Em geral, as razões Sr/ Sr da carapaça de Ucides cordatus assemelharam-se à
razão consensualmente aceita para água do mar, e isso sugere que os sedimentos contaminados
(mais à superfície) não disponibilizam a carga de metais aos organismos expostos.
Palavras-chave: ETR, contaminação, mangue, caranguejos
Abstract: Concentrations of Ce and La in sediments and crabs of the specie Ucides cordatus from the
Santos-Cubatão Estuarine System were obtained to evaluate the influence of anthropogenic
contamination of rare earth elements on the growth of these organisms. This environment has been
impacted by NPK fertilizer factories in the past 40 years and elements such as Ce and La are present
87
86
in the industrial production process. The Sr/ Sr isotope ratio was further used as a marker of the
geochemical signatures of anthropogenic and natural sediments and its possible transfer to the
organisms studied. The results suggest that the mangrove surface sediments of the Morrão river are
contaminated by La and Ce. However, anomalous levels of these elements have not influence on the
87
86
chemical constitution of the carapace of crabs. In general, Sr/ Sr ratios from Ucides cordatus shells
were similar to the ratio consensually accepted for seawater. This suggests that contaminated
sediments (near the surface) may not provide load of metals to exposed organisms.
Keywords: REE, contamination, mangrove, crabs.

1. Introdução
A utilização de elementos terras raras (ETR) vem se popularizando rapidamente e
em larga escala nas atividades industriais e agrícolas. Como consequência, os ETR
passaram a ser encontrados no ambiente em suas formas dissolvidas, que possuem alta
biodisponibilidade (Hao et al., 1996). Concentrações anômalas de ETR em sedimentos têm
sido reportadas em vários ambientes no mundo, colocando em risco a biota associada
(Yang et al., 1999). Caranguejos, por exemplo, vivem nos manguezais, associados ao
substrato durante toda a vida, e algumas espécies, como Ucides cordatus (Linnaeus, 1763),
constroem tocas com profundidades médias de 60 cm. As correlações geoquímicas entre os
contaminantes nos sedimentos das tocas e nos tecidos dos caranguejos que nelas vivem
ainda não foram devidamente exploradas, de forma que pouco se sabe sobre a influência da
qualidade do substrato e seu impacto sobre os organismos associados. Essa influência e as

correlações geoquímicas existentes entre um compartimento abiótico e a biota que o habita
pode ser dimensionada pela adoção de isótopos como traçadores, o que tem se tornado
uma ferramenta eficiente e cada vez mais explorada pelos estudos ambientais (Philip,
2007). A razão isotópica

87

Sr/86Sr pode ser utilizada, por exemplo, como traçador entre as

diferentes profundidades de sedimento e as carapaças de caranguejos que os habitam.
Atividades industriais ligadas à fabricação de fertilizantes NPK desde os anos de
1960 no sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP) têm elevado os níveis de ETR, Ca, P,
Sr, dentre outros elementos químicos, em seus sedimentos (Luiz-Silva et al., 2008). A
possibilidade de transferência destes elementos contaminantes para a biota exposto é
iminente, dependendo das condições físico-químicas do ambiente. No presente estudo, os
elementos La e Ce foram analisados em um perfil sedimentar com 60 cm de profundidade
(profundidade média das tocas) e em carapaças e músculos de 20 caranguejos machos da
espécie Ucides cordatus (Uça), do manguezal do rio Morrão, Cubatão (SP). A razão
isotópica

87

Sr/86Sr foi utilizada como uma ferramenta para estabelecer a influência entre as

diferentes profundidades do sedimento do mangue e os organismos estudados. Apesar de a
biota e o sedimento de Cubatão possuírem um histórico consolidado de contaminação por
outros poluentes, pouco se sabe sobre o impacto e distribuição dos ETR nos organismos
vivos expostos e em seu ambiente sedimentar (Luiz-Silva et al. 2008).

2.

Materiais e métodos
O mangue no entorno do estuário do rio Morrão, que representa um dos rios mais

impactados por atividades industriais da Baixada Santista (SP), incluindo a influência de
indústria de fertilizantes, foi selecionado para esse trabalho. Nesse ambiente foi coletado
um perfil sedimentar (60 cm de profundidade em outubro/2011) com auxílio de um tubo de
acrílico. O testemunho foi seccionado longitudinalmente a cada 1 cm, as amostras foram
secas a 50 ºC em estufa e posteriormente digeridas em 10 mL de solução ácida
(H2O:HF:HClO4:HNO3, 2:2:1:1). Adicionalmente, medidas de pH do sedimento foram obtidas
logo após a coleta das amostras e em atmosfera de N2 (gloves box). No mesmo local, 20
indivíduos de caranguejo macho da espécie Ucides Cordatus foram coletados. As amostras
foram dissecadas para a retirada da musculatura dos pereópodes e da carapaça com auxílio
de tesoura esterilizada. Os tecidos foram digeridos em HNO3 concentrado sob aquecimento
por 3 h em 80 C. As concentrações de metais nas amostras de sedimento e organismos em
solução foram medidas por ICP-MS XseriesII (Thermo) equipado com CCT (Collision Cell
Technology). A razão isotópica de

87

Sr/86Sr foi determinada em LA-MC-ICP-MS (Neptune).

Amostras de referência foram usadas no controle da qualidade analítica.

3. Resultados e discussão
O sedimento apresentou grande variação nas concentrações de Ce e La ao longo do
perfil sedimentar. O coeficiente de variação de 1,74 para Ce e 1,84 para La indicam
distribuição fortemente assimétrica (heterogeneidade), e isso sugere anomalias geoquímicas
significativas de ambos os elementos. Foram observados dois comportamentos diferentes,
anteriormente e posteriormente a profundidade de 12 cm, abrangendo sedimentos sem (ou
com pouca) e com influência antrópica, respectivamente. Portanto, o topo do perfil
apresentou concentrações anômalas de ambos os elementos a partir da profundidade média
11,5 cm, variando entre 201 e 382 mg kg1 (Ce) e entre 104 e 176 mg kg1 (La).
Nos caranguejos (peso seco) as concentrações de Ce foram ligeiramente superiores
(p>0,05) as de La, apresentando médias equivalentes a 0,5 ± 0,4 mg kg1 e 0,3 ± 0,2 mg
kg1, respectivamente. Concentrações de Ce e La foram ao menos 4 vezes maiores nas
carapaças quando comparadas as encontradas no tecido muscular (p>0,05), o que permite
supor que o tecido muscular não se comporta como um reservatório de ETR, reduzindo o
risco de biomagnificação trófica. As concentrações superiores no tecido esquelético devemse à proximidade do raio iônico entre os elementos o Ca2+ (componente mais abundante nos
esqueletos) (0,99 Å) e o Sr2+ (usualmente encontrado em estruturas cálcicas substituindo o
Ca2+) (1,13 Å) e os ETR3+ (Ce3+ = 1,11 Å; La3+ = 1,15 Å), favorecendo substituições
estruturais (Hirano and Suzuki, 1996). As carapaças de caranguejos são constituídas
especialmente por CaCO3 e quitina associada à proteína e sais minerais. Portanto, o
processo de substituição de Ca2+ por ETR pode ser extrapolado para essa estrutura.
As concentrações de Ce e La reportadas para os caranguejos são resultado da
associação destes organismos com a água (que controla as fases solúveis) do ambiente
sedimentar. Possivelmente, a partição de metais (solubilização) entre sedimento e água
deve controlar a química dos tecidos dos caranguejos durante seu crescimento. Neste caso,
os sedimentos de superfície, local onde os caranguejos se alimentam, ou os de
profundidade, local onde estes organismos permanecem entocados na maior parte do
tempo, podem influenciar a química destes seres. As baixas concentrações encontradas de
Ce e La nos dois tecidos dos caranguejos Uça (<1,12 mg kg1 ) indicam que os níveis dos
contaminantes nos sedimentos de superfície não estão influenciando os organismos.
Provavelmente, esses metais encontram-se em fase imóvel, insolúvel, no compartimento
abiótico, não sendo transferidos à biota associada. Adicionalmente, a assinatura geoquímica
correspondente de

87

Sr/86Sr na carapaças dos caranguejos analisados (0,70920) com

aquela consensualmente aceita para água do mar (0,709) (Faure, 1992) suporta a ausência
de disponibilidade de metais no sedimento aos organismos.

As baixas concentrações de Ce e La reportadas pelos organismos podem ser
explicadas pelas condições físico-químicas locais, as quais favorecem a indisponibilidade
destes elementos para os sistemas biológicos. Neste estudo, o pH do meio pode estar
influenciando a baixa sorção dos ETR pela carapaça dos caranguejos coletados. Medidas
do pH da água intersticial do sedimento do manguezal do rio Morrão mostraram média de
6,36 ± 0,26 (intervalo de 5,96 a 6,64). Nesse pH, a formação de um complexo de ETR com
CO32 não é favorecida, considerando que predominam as espécies carbonáticas H2CO3 e
HCO3. Desta forma, em teoria, os íons de lantanídeos não conseguem reagir com o CaCO3
da estrutura do esqueleto dos organismos. Adicionalmente, os lantanídeos caracterizam-se
por serem solúveis em pH ácido (<5) (e.g. Ce+3 e La3+), onde estariam aptos a reagir e
complexar-se com outros elementos nas estruturas biológicas (Brookins 1989). Portanto, a
precipitação de um complexo cério-carbonato (Ce2(CO3)3) ou lantânio-carbonato (La2(CO3)3)
no pH do mangue do rio Morrão (6,36 ± 0,26) não é favorecida, de forma que baixas
concentrações destes elementos foram adsorvidas à quitina na superfície das carapaças
analisadas, processo observado com eficiência em outros estudos in vitro (Vijayaraghavan
et al., 2009; Vijayaraghavan & Balasubramanian, 2010).
Portanto, nas condições de pH encontradas no manguezal do rio Morrão (variando
entre 5,96 e 6,64, comuns para esses ecossistemas), os caranguejos parecem não adsorver
os contaminantes pela carapaça, o que explica as baixas concentrações reportadas neste
trabalho. Este trabalho sugere que a adsorção de lantanídeos em estruturas cálcicas, como
exoesqueletos, de organismos que vivem em estuários como o do rio Morrão não é um
processo muito eficiente.
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RESUMO
O baixo curso do rio São João caracteriza-se pela interface entre o deságue de águas
fluviais e o oceano adjacente, sendo classificado como um ambiente estuarino. O objetivo
do presente estudo foi avaliar os processos de mistura água doce/ água salgada no baixo
curso do rio. Medições de salinidade foram realizadas in situ, com auxílio de uma sonda
multiparamétrica, em quatro estações localizadas entre o curso natural do rio até próximo a
sua foz. Através desse estudo foi possível observar um gradiente salino horizontal, com
valores de salinidade médios variando de 3,3 até 21,9 no ponto mais próximo a foz.

PALAVRAS-CHAVE: estuários, salinidade, bacia hidrográfica do Rio São João.
ABSTRACT
The low course of the São João River is characterized by interface between the outflow of
river water and the adjacent ocean, being classified as an estuarine environment. The aim of
this study was to assess the processes of mixing freshwater / saltwater in low course of the
river. Salinity measurements were performed in situ, using a multiparameter probe, in four
stations located between the natural course of the river to near its mouth. Through this study
it was possible observe a horizontal salt gradient, with average salinity values ranging from
3.3 to 21.9 point near the mouth.
KEYWORDS: estuaries, salinity, São João river basin
1. INTRODUÇÃO
O estuário é considerado uma região onde ocorre a diluição da água do mar e a
parte do rio sujeita a oscilação da maré, e os limites desses setores dependem da
intensidade da carga fluvial, das correntes de maré e da influência dos ventos (MIRANDA et
al, (2002). Sendo a salinidade o principal indicador dos processos de mistura em um
estuário, a dinâmica da mistura de águas nesses ambientes gera um gradiente de salinidade
do continente em direção ao oceano. O baixo curso do Rio São João, é uma região
caracterizada pela interface entre o deságue de águas fluviais e o oceano adjacente, sujeita
portanto a variações de salinidade.
O rio São João nasce na Serra do Sambê, a cerca de 800 m de altitude e percorre
cerca de 120 Km até a sua desembocadura no Oceano Atlântico (PRIMO & VÖLCKLER,
2003). As características ambientais da bacia hidrográfica do rio São João foram
profundamente modificadas pela execução, na década de 80, de uma série de obras
hidráulicas tais como: a construção da barragem de Juturnaíba e a retificação do rio em seu

curso inferior. (BARROSO & FERREIRA, 1988). Assim, o Rio São João teve seu leito divido
em duas partes, sendo 55 km da nascente até a represa de Juturnaíba (alto e médio São
João) e 65 km da barragem à foz do rio (o baixo São João) (PRIMO & VÖLCKLER, 2003).
Benigno et al. (2003) estudaram a penetração da água salgada no baixo curso do rio
São João (nos trechos retificados até a foz) durante um período de muito baixa pluviosidade.
Utilizando um salinômetro do tipo refratômetro portátil para mensurar a salinidade, esses
autores não identificaram penetração da água do mar no trecho do rio retificado.
Estudos que avaliem o gradiente salino no baixo curso do Rio São João contribuirão
para um melhor entendimento desse ambiente estuarino, possibilitando, por exemplo, o
desenvolvimento de um sistema de gestão para captação de água para abastecimento
público. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os processos de mistura água doce/
água salgada no baixo curso do Rio São João, em um momento de baixa vazão do rio.
2. MATERIAIS E MÉTODOS

O baixo curso do Rio São João (Figura 1A) é o trecho de aproximadamente 65 km,
que corre a partir do vertedouro da represa de Juturnaíba até o seu estuário, e é constituído
por um canal reto com 24,5 km, conhecido como canal do DNOS e composto por três
segmentos retilíneos, além do leito natural do rio até a foz (PRIMO & VÖLCKLER, 2003).
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Figura 1. (1A) Localização do Rio São João, mostrando a fração retificada em seu baixo curso; (1B):
Estações de amostragem ao longo da porção estuarina do baixo curso do Rio São João.

Foram selecionadas quatro estações de amostragem ao longo do baixo curso do rio
São João (Figura 1B), seguindo um gradiente horizontal de salinidade da desembocadura
do rio, até o início do trecho retificado (cerca de 13 km). As medidas de salinidade foram
realizadas in situ utilizando uma sonda multiparamétrica (marca Hanna), durante três dias
consecutivos (03, 04 e 05 de setembro de 2012), nas profundidades: superfície, meio e

fundo. As medições foram realizadas de acordo com os ciclos de maré, em três horários
distintos. Os períodos amostrais coincidiram com marés de sizígia e período de baixa
pluviosidade, caracterizando uma situação de baixa vazão do rio e de penetração da maré.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 apresenta os valores médios da salinidade em cada ponto, sendo possível
observar um gradiente salino horizontal e a diferenciação da salinidade entre o estuário
inferior e superior. Os pontos A e B (estuário superior), devido ao aporte das águas fluviais,
apresentam os menores valores de salinidades, iguais a 3,3±2,4 e 5,6±3,5 respectivamente.
O ponto D, localizado no estuário inferior, apresenta influência direta da maré com valor de

Salinidade

salinidade igual a 21,9±5,3, já o ponto C apresenta uma salinidade intermediária 12,4±6,1.

Figura 2. Valores médios diários de salinidade em cada ponto de amostragem.

Benigno et al. (2003), em um período de extrema entrada de maré, registrou valores
de salinidade somente até a altura do início da retificação do rio. Porém, nesse estudo
valores de salinidade em torno de 3,3 foram encontrados no ponto A (localizado no curso
natural do rio). A diferença do aporte de água doce entre o trecho retificado e o curso natural
do rio explica essa diferença de salinidade, ou seja, no trecho retificado o maior aporte de
água doce dificulta a entrada de água salgada.
Uma zonação de espécies no manguezal do estuário do rio são João, foi observado
por Calegario (2012), provavelmente associada à salinidade. No estudo de Calegario (2012)
a medida da salinidade foi realizada na água intersticial dos sedimentos, e os valores de
salinidade obtidos foram: 5±1 no estuário superior e 22±2 no estuário inferior, valores esses
semelhantes aos encontrados nesse estudo nos pontos B e D, respectivamente.
Apenas o ponto C mostrou a existência de um gradiente vertical de salinidade,
(Tabela 1), o qual pode ser verificado através da diferença dos valores de salinidade nas
profundidades: superfície, meio e fundo.

Tabela 1: Valores de salinidade nas profundidades: superfície (S), meio (M) e fundo (F), medidos nas
estações de amostragens (Pontos A, B, C e D) no período entre 03 a 05 de setembro de 2012.

PONTO A

SALINIDADE

PONTO B
M

F

S

M

7,1

7,3

1,7

4,0

4,5

5,1

12,5

8,1

10,5

10,3

9,1

14,8

16,4

3,8

3,0

2,2

5,5

2,4

3,0

1,0

1,4

1,6

2,6

2,7

4,9

5,3

6,2

6,1

3,4

2,8

4,7

2,8

0,9

Média

3,0

Desvio Padrão

1,2

04/set

05/set

M

F

2,1

1,5

1,9

1,7

1,6

4,1
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S

03/set

S

PONTO D
F

S

M

F

13,4

28,1

26,9

29,5

13,0

24,6

25,2
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25,9

9,8

8,2

11,9

11,9

13,6

17,1

3,3

6,5

8,1

12,2

21,5

24,7

24,1

10,4

10,7

14,1

22,4

24,0

27,3

26,3

26,7

2,8

5,5

7,9

8,2

7,5

18,3

15,9

16,9

21,3

1,2

2,3

2,2

3,4

2,4

7,8

21,5

16,0

21,3

16,5

3,0

3,8

4,8

5,3

6,9

9,6

10,6

16,7

20,9

22,4

23,0

2,3

3,0

2,6

3,1

4,1

4,3

5,1

6,0

5,9

4,9

4,6

7,3

4. CONCLUSÃO

O processo de mistura da água no baixo São João pode ser explicado pela troca de
água doce (oriundo da Represa de Juturnaíba) e a água marinha, formando um gradiente
salino horizontal, com valores de salinidade médios variando de 3,3 no ponto A até 21,9 no
ponto D. Uma única estação, ponto C, apresentou estratificação vertical dos valores de
salinidade. De acordo com a Resolução n 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), as águas em todas as estações amostradas são enquadradas como
salobra. Para o desenvolvimento de sistemas de gestão para captação de água nessa
região, serão necessários estudos que considerem a sazonalidade e vazão do rio, já que o
baixo curso do Rio São João é uma região sujeita a variações de salinidade.
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Resumo: Neste trabalho as definições de exatidão, veracidade e precisão são apresentadas e o uso destes
termos exemplificado com dados obtidos usando a ICP-MS para a determinação de 41 elementos-traço em
quatro materiais de referência de rochas após dissolução ácida. O método analítico avaliado se mostrou capaz
de gerar resultados livres de tendenciosidade, com erros menores que ±5% e precisão melhor que 10% para
aprox. 90% dos dados obtidos. As exceções referem-se ao uso de dados de publicações nas comparações e à
determinação de elementos em concentrações próximas aos limites de detecção.
Abstract: Here the definitions of accuracy, trueness and precision are presented and its use exemplified with
data obtained by ICP-MS during the determinations of 41 trace elements in four rock reference materials after
acid dissolution. The analytical method produced results without significant bias, with errors smaller than ±5%
and precision better than ±10%, for about 90% of the data. Exception are related to the use of published data
in the comparisons and the measurement of elements close to the detection limits.

Palavras-chave: precisão, exatidão, materiais de referência, rochas, elementos-traço, ICP-MS.
Introdução
O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM, 2012) define exatidão de medição, como:
"Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando" e ressalta
que a exatidão não é uma grandeza, e por isso não lhe é atribuído um valor numérico. Uma medição
é dita mais exata quando está fornece um erro menor. Quando se tem um valor médio para um
mesurando, calculado a partir de um certo número de determinações, o termo veracidade é que
define seu grau de concordância com o valor de referência.
A precisão de medição é definida como: "Grau de concordância entre indicações ou valores
medidos, obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições
especificadas" (VIM 2012). Geralmente, a precisão é expressa numericamente pelo desvio-padrão ou
desvio-padrão relativo. Tais termos (precisão, exatidão e veracidade) não são sinônimos, nem
intercambiáveis e portanto não devem ser confundidos.
Neste trabalho dados obtidos utilizando a espectrometria de massas com plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS) para a determinação de 41 elementos-traço em materiais de
referência de rochas (BRP-1, BCR-2, GSP-2 e OU-6) são apresentados e tem sua veracidade e precisão

examinadas no intuito de demonstrar o uso destes termos e para avaliar a performance do método
analítico.
Materiais e métodos
Preparo das amostra e determinações
As concentrações de 41 elementos-traço foram medidas em ICP-MS, com analisador
quadrupolar, após a digestão ácida de porções de 100 mg dos materiais de referência (MR),
conforme apresentado na Figura 1. Após dissolução, uma alíquota da solução obtida foi diluída
gravimetricamente e analisada utilizando o procedimento de calibração, padronização interna e
externa descrito em Cotta e Enzweiler (2012). A aquisição dos dados envolveu um período de 3 anos,
a partir de diferentes porções dos MR e determinações no ICP-MS.

FIGURA 1. Esquema dos
procedimentos de digestão. O
procedimento A para
amostras de composição
basáltica e o procedimento B
para amostras que podem
conter fases de difícil
dissolução.

Para os materiais BRP-1 (Basalto Ribeirão Preto), cuja certificação é descrita em Cotta et al.
(2008), BCR-2 (Basalto Columbia River), GPS-2 (Granodiorito Silver Plume), ambos preparados e
certificados pelo USGS (Wilson 1998) e OU-6 (Penrhyn Slate), certificado pela IAG (Potts e Kane 2005)
o número de determinações consideradas foi de 47, 20, 22 e 15, respectivamente.
Resultados e discussão
Avaliação da veracidade
Métodos analíticos desenvolvidos para uso em rotina devem ter sua aplicabilidade testada
frente a uma gama de amostras, por isso, MR com diferentes composições foram analisados. A
Figura 2 apresenta o erro relativo calculado entre a média dos resultados e o valor de referência.
Pode ser observado que os resultados obtidos estão livres de erros sistemáticos, uma vez que
nenhum elemento apresenta erros apenas positivos nem erros apenas negativos.
A Figura 3 mostra que 89 e 96% dos resultados apresentam erros inferiores a ±5 e ±10%,
respectivamente. A indicação de erros superiores a ±10% esta, geralmente, associada ao uso de

valores informativos (os quais não são foram precisamente estabelecidos durante a
caracterização/certificação dos MR, mas que mesmo assim são apresentados nos certificados) ou
com a comparação dos dados obtidos com valores publicados, uma vez que nem todos os elementos
analisados possuem valores de referência.

FIGURA 3. Distribuição das faixas de erro relativo
e frequência acumulada.
Por exemplo, para o W nenhum dos MR analisados possui valores de referência, o que

FIGURA 2. Erro relativo dos resultados obtidos.

inviabiliza uma avaliação fidedigna da veracidade dos resultados. Por isso, dados publicados foram
utilizados nas comparações. Para BRP-1 e BCR-2 os dados de Stoll et al. (2008); 0,48±0,02 e 0,53±0,01
mg/Kg; foram comparados com as médias obtidas (0,50±0,05 e 0,53±0,03 mg/Kg), para GSP-2 a
média obtida (0,39±0,05 mg/Kg) foi comparada com o valor (0,33±0,05 mg/Kg) publicado por
Petrorius et a. (2006), nestes casos avalia-se mais a concordância entre os resultados de diferentes
métodos do que o erro propriamente dito.
Avaliação da precisão
Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os desvios-padrão relativos da média dos resultados e
sua distribuição. É destaca a alta precisão do método analítico para a determinação dos lantanídeos,
cujos resultados possuem precisão em torno de 3%. Em 90% das determinações a precisão é melhor
que 10%. As exceções estão relacionadas a elementos (e.g. Mo, Cd e Sb) presentes em
concentrações próximas aos limites de detecção do método.
Após avaliar a veracidade e precisão dos dados obtidos, verificou-se se os erros calculados
são significativos. Isto é se a média dos resultados difere dos valores de referência. Para tal, a média
foi comparada com os valores de referência, considerando-se as incertezas associadas a ambos,
Figura 6 (a, b). Dada a sobreposição da médio±sua incerteza sobre a faixa de incerteza dos valores de
referência, conclui-se que os dados obtidos não apresentam erros significativos.

FIGURA 4. Desvio-padrão relativo da média dos
resultados. (Legenda idem Figura 2)

FIGURA 5. Distribuição dos desvio-padrão da
média dos resultados.

FIGURA 6. Valor médio dos dados normalizado pelo valor de referência. O intervalo delimitado pelas
linhas pontilhadas corresponde a incerteza dos valores de referência, definida como um desviopadrão, as barras verticais correspondem a um desvio-padrão das médias.
Conclusões
O método analítico proposto é capaz de gerar resultados suficientemente precisos e livres de
erros significativos para determinação de 41 elementos-traço em amostras de diferentes matrizes.
Estas observações demonstram que o referido método possui grande aplicabilidade para
caracterização litogeoquímica, tanto pela diversidade de amostras que podem ser analisadas, quanto
pela extensa lista de elementos determináveis.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi caracterizar, geoquimicamente, os diques de composições intermediárias
e ácidas, não deformados e de idade neoproterozóica-cambriana, que ocorrem na faixa oeste da
Província Borborema, estado do Ceará, os quais foram originados no processo tectônico póscolisional dos blocos cratônicos São Luís e Oeste-Africano. Foram estudadas amostras de um
enxame de diques ácidos neoproterozóicos da região de Tauá. As técnicas de AAN e FRX foram
empregadas na determinação de elementos incompatíveis, como U, Th, Ta e Hf, incluindo terras
raras, elementos maiores e menores. Por meio de suas composições químicas, foi estabelecido o
seguinte agrupamento de rochas: (1) Aroeiras-Coreaú (monzogranitos); (2) Cachoeirinha (quartzosienitos e sienitos); (3) Independência- Ematuba (granodioritos e granitos alcalinos); (4) Marrecas
(tonalitos e granitos alcalinos); (5) Miranda (quartzo-sienitos, granitos alcalinos e monzogabros). De
modo geral, observa-se que à medida que o grau de diferenciação aumenta, há uma diminuição nas
concentrações de FeOt, Al 2O3, TiO2, CaO, MgO e P2O5, e um aumento no conteúdo de K2O e Na2O.
As variações observadas sugerem que houve fracionamento de biotita para todos os diques. Os
padrões de abundância de elementos terras raras (ETR), normalizados em relação aos condritos,
mostram um moderado a elevado enriquecimento de ETR leves em relação aos pesados. A maior
parte das amostras exibiu anomalias de Eu levemente a fortemente negativas, com Eu/Eu* entre 0,01
e 0,95. A anomalia negativa de európio pode ser sugestiva de fracionamento de plagioclásio
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The aim of this study was to perform the geochemical characterization of the intermediate and acid
neoproterozoic-eopaleozoic acid dykes from Província Borborema, Ceará State, Brazil. These dykes
were originated from the the post-collisional tectonic process of the São Luís and West African
cratonic blocks. Samples belonging to neoproterozoic acid dykes from Tauá region were studied. The
NAA and XRF analytical techniques were employed to determine incompatible trace elements such as
U, Th, Ta and Hf, including rare earths, and major and minor elements. The chemical compositions
were used to separate the following rock groups: (1) Aroeiras-Coreaú (monzogranites); (2)
Cachoeirinha (quartz-sienites e sienites); (3) Independência- Ematuba (granodiorites and alkaline
granites); (4) Marrecas (tonalites and alkaline granites); (5) Miranda (quartz-sienites, alkaline granites
and monzogabros). In general, there is a decrease in the concentrations of FeOt, Al 2O3, TiO2, CaO,
MgO and P2O5, and an increase of K2O and Na2O with the degree of differentation. The observed
variations suggest a biotite fractionation for all the studied dykes. The rare earth normalized to
chondrite patterns showed a moderate to high enrichment of light REE in relation to heavy REE. Most
of the samples presented negative Eu anomalies, where Eu/Eu* varied from 0.01 to 0.95. Negative Eu
anomalies may indicate plagioclase fractionation.
Key words: neoproterozoic acid dykes, Província Borborema, incompatible elements

1. INTRODUÇÃO
A formação do Gondwana foi a maior reorganização de placas litosféricas em escala
global conhecida, tendo ocorrido entre 750 e 550 Ma (e.g., Hoffman, 1999). Posteriormente
à sua formação, houve a formação do supercontinente Pangea, reunindo todos os atuais
continentes. Este processo ocorreu a partir da aproximação das unidades cratônicas que
compõem a América do Sul e a África, subseqüente à dispersão do supercontinente
Rodínia. Entre os crátons, extensas faixas sofreram dobramento e metamorfismo de graus
variáveis, em extensão e intensidade, formando cinturões móveis. Esta orogenia é
denominada de Ciclo Pan-Africano/Brasiliano e deve ter ocorrido entre o Neoproterozóico e
o início do Paleozóico (Brito Neves & Cordani, 1991). Estes autores apresentaram uma
interpretação da evolução das grandes estruturas geotectônicas da América do Sul,
associando os cinturões móveis (marginais e interiores) ao movimento relativo das unidades
cratônicas, à formação das bacias intracratônicas e à sedimentação dos produtos da erosão
dos cinturões marginais. Esta sedimentação freqüentemente apresenta-se intercalada com
rochas vulcânicas resultantes de processos pós-colisionais, que formam seqüências
vulcano-sedimentares, Além disso, nesses ambientes tectônicos ocorreu significativo
magmatismo de natureza intrusiva, cujo estudo pode fornecer importantes indicações sobre
a natureza desses processos.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar, geoquimicamente, as rochas ígneas
Neoproterozóicas-Eopaleozóicas da faixa oeste da Província Borborema. Segundo Cordani
et al. (2000), a Província Borborema (NE do Brasil), compreende a parte central de uma
larga faixa orogenética Brasiliana-Pan Africana que foi formada em consequência da
convergência e colisão dos crátons São Luís-Oeste Africano e São Francisco-Congo, no
Neoproterozóico. Particularmente, foram estudados os diques de composições
intermediárias e ácidas, não deformados e de idade neoproterozóica-cambriana que
ocorrem no oeste do Estado do Ceará, os quais foram originados no processo tectônico póscolisional dos crátons São Luís e Oeste-Africano. Esses diques apresentam extensões de
até 10 km, compreendendo riolitos porfiríticos, granófiros, riodacitos, dacitos e
microgranodioritos porfiríticos (Vasconcelos & Gomes, 1998) e registram, juntamente com
outras rochas ígneas da região, as fases finais da aglutinação dessas duas unidades, cujo
ápice ocorreu há 550-500 Ma (Brito Neves et al., 2000).
2. METODOLOGIA UTILIZADA
A coleta de amostras foi concentrada na região de Tauá (sudoeste do estado do
Ceará), onde foram coletadas amostras de um enxame de diques ácidos neoproterozóicos,
ainda pouco estudados e com raras referências na literatura (e.g., Ponte Neto, 2001).
A técnica de fluorescência de raios-X foi empregada na determinação das
concentrações de elementos maiores, menores e alguns traços (Ni, Sr, Zr, Y e Nb). Estas
análises foram realizadas no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP - Rio
Claro. A precisão relativa dos dados obtidos varia entre 2 e 5%, para os elementos maiores,
sendo inferior a 10% na determinação dos traços. A técnica de ativação, com nêutrons
térmicos e epitérmicos, foi empregada para a determinação de terras raras e de alguns
elementos traço, tais como, U, Th, Ta, Hf, Cs, Co e Sc. As irradiações e medidas da
atividade gama induzida foram efetuadas no IPEN (CNEN/SP). A precisão e exatidão do
método foram verificadas pela análise dos materiais de referência granito GS-N e basalto
BE-N. Os resultados obtidos, para quatro replicatas, concordaram com os valores
certificados, com bias <12%, e coeficientes de variação <15%.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nomenclatura das rochas selecionadas foi obtida por meio de suas composições
químicas, seguindo o esquema proposto por De La Roche et al. (1980), o qual se encontra
representado na Fig. 1. Conforme esta proposta, cada um dos grupos investigados são
representados por: (1) Aroeiras-Coreaú (monzogranitos); (2) Cachoeirinha (quartzo-sienitos
e sienitos); (3) Independência- Ematuba (granodioritos e granitos alcalinos); (4) Marrecas
(tonalitos e granitos alcalinos); (5) Miranda (quartzo-sienitos, granitos alcalinos e
monzogabros). Para este trabalho adotamos o seguinte agrupamento de rochas: AroeirasCoreaú, Cachoeirinha, Independência- Ematuba, Marrecas e Miranda; o qual obedeceu o
critério de proximidade geográfica, uma vez que se pode considerar que diques mais
próximos possuem maior probabilidade de estarem evolutivamente relacionados. As
amostras foram classificadas como rochas graníticas metaluminosas, de acordo com o
índice de alumina saturação (ISA = molar Al 2O3/[CaO + Na2O + K2O]), cálcio-alcalina
(granitóides cálcio-alcalinos), já que as mesmas possuem [Al 2O3]molar ≤ [Na2O]molar +
[K2O]molar, definidos por Barbarin (1999).

Figura 1: Classificação e nomenclatura das rochas estudadas, conforme esquema proposto por De La
Roche et al. (1980).

Os diques investigados são compostos por rochas intermediárias a ácidas, com
dominância destas últimas, exibindo altos valores de SiO2 variando de 64% a 76%, e
elevados teores de álcalis (Na2O+K2O), situados entre 8,2% e 10,7%. Salienta-se que duas
amostras do litotipo Miranda possuem menores conteúdos de SiO2 (51-52%) e total de
álcalis (6,0-6,1%). De modo geral, observa-se que à medida que o grau de diferenciação
aumenta, isto é, com o aumento de SiO2, há uma diminuição nas concentrações de FeOt ,
Al 2O3, TiO2, CaO, MgO e P2O5, e um aumento no conteúdo de K2O e Na2O (diagramas de
Harker). As variações observadas sugerem que houve fracionamento de biotita (diagramas
Al 2O3, TiO2, FeOt e MgO versus SiO2) para todos os diques.
De modo geral, o conteúdo de bário mostra correlação negativa com a sílica nos
diques investigados, sugerindo fracionamento de biotita e, possivelmente, K-feldspato,
embora haja certa dispersão das amostras. Os elevados teores de bário presentes em
alguns grupos, em particular, o litotipo Miranda, têm importante significado em termos de
evolução crustal e petrogênese desta rocha granítica, já que pode indicar origem a partir de
pequeno grau de fusão parcial de uma fonte enriquecida, possivelmente manto
metassomatizado, podendo também ser uma característica herdada da fonte. Ressalta-se
ainda, que os diques mais enriquecidos em bário, duas amostras do litotipo Miranda, são
também as rochas mais primitivas do conjunto estudado, com teores de magnésio entre 5%

e 6%. O diagrama de Hf/Ta versus Ce/Yb sugere fracionamento de zircão durante a
evolução desses diques.
Os padrões de abundância de elementos terras raras (ETR), normalizados em relação
aos condritos, mostram um moderado a elevado enriquecimento de ETR leves em relação
aos pesados nos grupos Cachoerinha [(La/Yb)n = 18,2 – 40,3], Aroeiras-Coreaú [(La/Yb)n =
11,5 – 12,0], Independência-Ematuba [(La/Yb)n = 4,1 – 35,1] e Marrecas [(La/Yb)n = 2,4 –
34,8], enquanto aqueles do grupo Miranda mostram padrões menos fracionados, com
razões (La/Yb)n entre 0,9 e 18,6. Todas as amostras exibem anomalias levemente a
fortemente negativas, com Eu/Eu* variando entre 0,01 e 0,95, exceto algumas amostras dos
litotipos Miranda (n=2) e Cachoeirinha (n=2), que possuem anomalias positivas de Eu/Eu*
(1,4 – 2,4). A anomalia negativa de európio pode ser sugestiva de fracionamento de
plagioclásio. Os diques estudados exibem uma leve anomalia negativa de Nb e Ti.
Anomalias negativas de Nb e Ti são típicas de magmas associados a ambientes de
subducção (Wilson, 1989). Existem também rochas ígneas associadas a riftes que
apresentam anomalias negativas de Nb. Além disso, todas as amostras mostram fortes a
moderadas anomalias negativas de Sr, o qual pode também ser indicativas de ambientes
relacionados à subducção (Wilson, 1989).
4. CONCLUSÕES
Os dados geoquímicos obtidos permitiram verificar que as rochas intermediárias e ácidas
investigadas são representadas por monzogranitos, quartzo-sienitos, sienitos, granodioritos,
granitos alcalinos, tonalitos e monzogabros. Além disso, verificou-se que tal magmatismo é
composto por rochas graníticas metaluminosas, classificadas como granitódes cálcioalcalinos. Investigações futuras fornecerão vínculos adicionais que permitirá compreender
os processos geodinâmicos envolvidos na formação da região investigada.
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Resumo
O depósito de ouro Bom Jesus foi alterado e mineralizado por fluidos hidrotermais, que geraram três
tipos principais de alteração: potássica, ferruginização e alteração argílica. Os cálculos de balanço de
massa permitiram confirmar a relação entre as alterações e a mineralização, além de definir as
relações entre as modificações químicas e mineralógicas.
Palavras chave - Província Aurífera do Tapajós, Depósito Bom Jesus, alteração hidrotermal.
Abstract
The Bom Jesus gold deposit has been altered and mineralized by hydrothermal fluids which was
responsible for three main types of hydrothermal alterations: potassic, ferruginization and argilic. The
mass balance constrained the relations between alterations and mineralization, and between chemical
and mineralogical modifications.
Keywords - Tapajós Gold Province, Bom Jesus Deposit, hydrothermal alteration.

1. Geologia
O depósito localizado no sudoeste do Pará está inserido na Província Aurífera do
Tapajós, no Cráton Amazônico. As rochas menos alteradas (RMA) que encaixam a
mineralização e a alteração hidrotermal são tonalitos e granodiorito não deformados e que
apresentam uma fase de alteração hidrotermal potássica. Após a alteração potássica as
rochas foram ferruginizadas e argilizadas.
Segundo Borgo (2013), a alteração potássica se define por duas paragêneses
distintas, controladas pela presença de hornblenda. O microclínio é o mineral característico

na fácies sem hornblenda e a biotita, titanita e titanomagnetita definem a paragênese na
fácies com hornblenda. A ferruginização é uma pigmentação decorrente da adsorção de
hematita, na sericita de alteração do plagioclásio, o que confere cor vermelha à rocha. Esta
hematita é resultante da oxidação da magnetita pretérita, pela circulação de fluidos nas
adjacências de fraturas pós-alteração potássica. A alteração argílica é uma alteração
pervasiva, na qual o plagioclásio foi alterado à ilita e o microclínio gerado na alteração
potássica foi substituído por dolomita. O quartzo foi recristalizado em cavidades de
dissolução junto à dolomita, e houve disseminação de pirita com esfalerita, galena e
calcopirita inclusas. As duas primeiras alterações não apresentam mineralização associada.
A sulfetação e a mineralização aurífera estão espacial e genéticamente relacionadas à
alteração argílica.

2. Materiais e métodos
Foram descritas 82 lâminas delgadas e analisadas 35 amostras para elementos maiores,
menores e traço, a partir de amostras de testemunhos de sondagem. Os cálculos de
balanço de massa se basearam na metodologia proposta por Gresen (1967).

3. Geoquímica
Os cálculos de perdas e ganhos feitos para a ferruginização e alteração argílica,
consideraram separadamente as fácies com e sem hornblenda, tendo em vista as variações
composicionais e das paragêneses da alteração potássica, sobrepostas às RMA. As
modificações químicas impostas pela alteração potássica não puderam ser avaliadas
diretamente, visto que a mesma integra a composição das rochas consideradas como
protólitos, utilizadas como referências nos cálculos.
A ferruginização foi heterogênea (Figura 1), tendo ocorrido tanto a perda, quanto o
ganho de uma mesma substância, em amostras diferentes. O balanço da sílica variou entre
-15 e 5%, com tendência de perda. O da alumina variou ± 3% e o do potássio entre -0,6 e
3,8%. Os demais elementos maiores e menores exibem comportamentos variados (± 2,5%)
e a perda ao fogo foi incrementada em até 3%. Os elementos calcófilos não mostram
ganhos significativos associados à ferruginização (Figura 2).

Figura 1 – Comportamento heterogêneo das curvas de ganhos e perdas de elementos maiores e
menores, perda ao fogo, enxofre (TOT/S) e carbono (TOT/C) totais nas rochas ferruginizadas. (FSH –
fácies sem hornblenda; FCH – fácies com hornblenda).

Figura 2 – Curvas mostrando ganhos e perdas pouco significativas de elementos calcófilos, para as
rochas ferruginizadas (FSH – fácies sem hornblenda; FCH – fácies com hornblenda).

A alteração argílica foi pervasiva e os ganhos e perdas químicos foram homogêneos
e se repetiram em todas as amostras. A sílica mostra tendência de perda (-1,6 a -21,9%) e o
sódio também (≈ -4,0%). A alumina foi adicionada à rocha (+5,3 a +9,8%), assim como o
ferro (até +9,6%), magnésio (até +2,9%), potássio (até +4,7%), carbono (até +1,4%) e o
enxofre (+1,8 e +8,7%). A perda ao fogo aumentou entre 5,0 e 8,4% (Figura 3).

Figura 3 – Curvas de ganhos e perdas obtidas para elementos maiores e menores, perda ao fogo e
enxofre (TOT/S) e carbono (TOT/C) totais, das rochas com alteração argílica (FSH – fácies sem
hornblenda; FCH – fácies com hornblenda).

Essa alteração adicionou chumbo (até 800ppm), zinco (até 12.000 ppm), arsênio (até
750 ppm) e ouro (até 2100 ppb) às rochas (Figura 4).

Figura 4 – Ganhos de chumbo, zinco, arsênio e ouro associado à alteração argílica (FSH – fácies
sem hornblenda; FCH – fácies com hornblenda).

4. Discussão e conclusões
A ferruginização, por se tratar de um processo de oxidação e pigmentação, não
impõem modificações químicas significativas à rocha, entretanto as curvas apresentam um
padrão heterogêneo. Atribui-se isto ao fato de que estas rochas refletem a variação
composicional das RMA. Desta forma, considera-se que os ganhos de potássio e magnésio
com a perda concomitante de cálcio e sódio representam as modificações impostas pela
alteração potássica, que se traduzem pela cristalização/substituição do plagioclásio por
microclínio e a cristalização de biotita hidrotermal.
Na alteração argílica, a adição de ferro e enxofre se traduz pela cristalização da
pirita. O ganho de alumina e potássio foi necessário para que o plagioclásio se alterasse
para ilita. O aporte de magnésio e carbono foi imprescindível à cristalização da dolomita,
junto com o cálcio excedente do reequilíbrio do plagioclásio. A perda de sódio e sílica
corresponde aos cátions não assimilados na estrutura dos minerais e lixiviados. O ganho de
elementos calcófilos é o resultado da mineralização temporalmente relacionada com a
alteração argílica e parte destes elementos estão representados pelas inclusões na pirita.
Os cálculos de balanço de massa feitos, para as diferentes alterações, no depósito
Bom Jesus, mostram que há modificações químicas, que confirmam as mudanças
mineralógicas observadas e mostram que o ganho dos elementos calcófilos e ouro, que
definem a mineralização, estão o relacionados à alteração argílica.
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Resumo: O presente trabalho avaliou a composição molecular e isotópica de n-alcanos em
folhas de mangue nativas das espécies Rizophora mangle (RZ), Laguncularia racemosa (LA) e
Avicennia schaueriana (AV) da Reserva Biológica de Manguezais dos rios Piraquê-Açu e
Piraquê-Mirim (Aracruz-ES/Brasil). As concentrações totais de n-alcanos variaram de 0,89 (R.
-1

mangle folha verde) a 398,67 ug.g peso seco (A. schaueriana, folha senescente), sendo as
folhas senescentes as que possuíram maior abundância independente da espécie. Os valores
de IPC (Índice de Preferência do Carbono) se mantiveram dentro do limite proposto para ceras
de plantas terrestres, em que a média entre folha verde e senescente para cada espécie foi RZ
13

= 6,70; LA = 20,73; e AV = 8,30. A média dos valores de δ C do C25 ao C31 indicou um padrão
de distribuição em função do estresse salino e hídrico em que as espécies se encontraram (L.
racemosa = -36,94; R. mangle = -35,98; A. schaueriana = -35,03‰).
Palavras-chave: alcanos, isótopos, mangue, ceras cuticulares.
Abstract: The present work evaluate the molecular and isotopic composition of n-alkanes from
mangrove species Rizophora mangle (RZ), Laguncularia racemosa (LA) and Avicennia
schaueriana (AV) at Mangrove Biological Reserve of Piraquê-Açu and Piraquê-Mirim rivers
(Aracruz-ES/Brazil). The n-alkanes total concentrations ranged from 0.89 (R. mangle green
-1

leaf) to 398.67 ug.g dry weight (A. schaueriana, senescent leaf), been the senescent leaves
having the most abundance independent from specie. The CPI (Carbon Preference Index)
values were in the proposed limit for terrestrial plants waxes, where the average between
senescent and green leaves from each species were RZ = 6,70; LA = 20,73; and AV = 8,30.
13

The δ C from C25 to C31 n-alkanes average values indicated a pattern distribution based on
saline and hydric stress (L. racemosa = -36.94; R. mangle = -35.98; A. schaueriana = -35.03‰).
Keywords: alkanes, isotopes, mangrove, cuticular waxes.

1. Introdução
Conhecer melhor as características das moléculas precursoras pode facilitar e
aumentar a confiabilidade das fontes de matéria orgânica identificadas em um
determinado depósito sedimentar por meio da avaliação da própria fonte, como por
exemplo, folhas de vegetais. Lipídios de ceras de plantas superiores são comumente
utilizados para traçar a matéria orgânica terrestre (Drenzek et al., 2007; Feng et al.,
2013). A série homóloga de hidrocarbonetos alifáticos de cadeia linear saturada (nalcanos) é um constituinte abundante de ceras epicuticulares encontradas em folhas
de vegetais superiores (Eglinton e Hamilton, 1967).
Dessa forma, o presente trabalho propõe a avaliação da composição molecular e
isotópica de n-alcanos em folhas de mangue nativas das espécies Rizophora mangle,
Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana presentes na Reserva Biológica de
Manguezais dos Rios Piraquê-Açu (braço norte) e Piraquê-Mirim (braço sul).
2. Materiais e Métodos
2.1 Amostragem e extração
Amostras de folhas verdes e senescentes de três espécies de mangue
presentes na área de estudo (Rizophora mangle, Avicennia schaueriana e
Laguncularia racemosa) foram coletadas. Foram extraídos cerca de 0,5g de cada
folha, maceradas individualmente, utilizando-se o método de extração em ultrassom
com a imersão das amostras em diclorometano:metanol (9:1 v/v) em uma sonicadora
por 3 ciclos de 15 minutos. O extrato total de cada amostra foi separado em duas
frações (n-alcanos e outros compostos) através da passagem em uma coluna de
sílica-gel (70-230 micrômetros) ativada.
2.2 Análise lipídica e isotópica de n-alcanos
A quantificação e identificação dos lipídios foram realizadas em um
Cromatógrafo Gasoso acoplado a um Espectrômetro de massas. Os compostos foram
identificados através do espectro de massas e padrões de fragmentação. A
quantificação foi realizada por meio da correlação das áreas dos picos do padrão
interno Ácido Colânico. A análise composicional isotópica de carbono de lipídios
individuais foi determinada por um Delta V Advantage acoplado a um Trace Ultra com
um amostrador automático e modo splitless de injeção. O software Isodat 3
automaticamente computou as razões
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C/12C e

18

O/16O de cada pico das amostras,

referenciados ao gás de referência CO2 e seu conteúdo de

13

C/12C e

18

O/16O. As

composições isotópicas representam a média de análises em duplicatas ou triplicatas.

3. Resultados e discussão
As concentrações totais de n-alcanos encontram-se na Tabela 1. A baixa
abundância encontrada na R. mangle está relacionada com a ausência (ou pequenas
quantidades) de ceras cuticulares nas folhas desta espécie (Belligotti et al., 2007 e
referências citadas). Já que a mesma vive em áreas inundáveis pela maré
diariamente, não há necessidade de adaptações fisiológicas contra perda de água por
evaporação, a qual é realizada pela presença de ceras cuticulares. A presença de
maiores concentrações de n-alcanos em folhas senescentes está associada ao
acúmulo de alifáticos ao longo do crescimento da folha e à baixa degradação destes
compostos durante o processo de senescência (Belligotti et al., 2007).
Tabela 1: Relação dos principais parâmetros obtidos durante a análise das folhas de mangue.
Amostras
RZ V
RZ S
LA V
LA S
AV V
AV S

Σn-alcanos
n-alcano principal
1
(μg.g- peso seco)
0,89
C29
4,13
C25
35,35
C29
126,05
C29
15,07
C29
398,67
C27

IPC

a

3,15
10,24
26,51
14,95
13,03
3,58

b

ACL

IPC B*

ACL B*

26,76
28,12
28,31
28,47
27,90
28,94

9,2 ± 2,94
9,55 ± 1,03
9,93 ± 1,42
8,46 ± 1,42
6,1 ± 2,73
5,15 ± 0,70

29,487 ± 019
29,59 ± 0,06
28,66 ± 0,05
28,63 ± 0,11
30,82 ± 0,19
30,29 ± 0,39

a

IPC = 0,5*(Σímpares C25 a C33/Σpares C24 a C32)/( Σímpares C25 a C33/Σpares C26 a C34)
ACL = (25*C25+27*C27+29*C29+31*C31+33*C33)/(C25+C27+C29+C31+C33)
*ICP B e ACL B = média dos valores de IPC e ACL encontrados por Belligotti et al., 2007.
Σn-alcanos = soma de n-alcanos individuais.
b

Os valores de IPC encontrados no presente trabalho encontram-se dentro do
limite proposto para ceras de plantas terrestres (IPC > 3 - Chikaraishi e Naraoka,
2003; van Dongen et al., 2008). O baixo valor de IPC para as folhas verdes de R.
mangle é explicado pelo baixo teor de ceras cuticulares. A média entre as folhas
verdes e senescentes indicou valores distintos de IPC referente a cada espécie (RZ =
6,70; LA = 20,73; AV = 8,30), o que pode auxiliar na determinação da contribuição de
matéria orgânica de cada espécie para o sedimento. O índice ACL (Alkane Chain
Length – tamanho médio da cadeia) também foi calculado (Tabela 1), no entanto não
houve diferença significativa entre as espécies nem entre folhas verdes e
senescentes.
Os valores de δ13C de n-alcanos encontrados no presente estudo encontramse ligeiramente acima do proposto por Bouillon e colaboradores (2008) (Tabela 2). O
grau de variação observado na assinatura isotópica de plantas pode ser decorrente do
CO2 absorvido, diferenças fisiológicas e metabólicas determinadas pelo tipo de planta
ou pelo ambiente e/ou diferenças no caminho fotossintético (Hayes, 1993). Como as
três espécies de mangue utilizam o mesmo caminho fotossintético e são da mesma
região (absorvem o mesmo CO2), variações em suas assinaturas isotópicas parecem

ser mais plausíveis devido a diferenças fisiológicas e metabólicas. A média dos
valores de δ13C do C25 ao C31 indicou um padrão de distribuição em função do
estresse salino e hídrico em que as espécies se encontram (L. racemosa = -36,94; R.
mangle = -35,98; A. schaueriana = -35,03‰). Dessa forma, tem-se que a média das
assinaturas isotópicas caracteriza o nível de estresse da espécie de mangue
estudada, onde a A. schaueriana encontra-se sob maior estresse e a L. racemosa a
em menor estresse.
Tabela 2: Valores de isótopos de carbono de n-alcanos durante a análise das folhas de
mangue.
RZ V

LA V

AV V

C23Alcano

nd

-35,85

nd

C25 Alcano

nd

-36,48

nd

C27 Alcano

-36,02 -37,54 -34,29

C29 Alcano

-36,35 -37,34 -34,57

C31 Alcano

-35,58 -36,38 -36,23

média C25 a C31 -35,98 -36,94 -35,03
nd = não detectado
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RESUMO
O monitoramento de qualidade das águas é um dos mais importantes instrumentos da gestão
ambiental. A água é a principal via de transporte de metais, e diante disto, foram avaliadas as
concentrações de metais nas águas de 18 pontos nos cursos formadores das cabeceiras do rio
Campo Belo (um tributário do Rio Paraíba do Sul) no Parque Nacional do Itatiaia. Todos os
metais analisados apresentaram concentrações menores que os valores sugeridos pela
Resolução CONAMA 357/05. Em comparação com outros rios que compõem a bacia
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, essas águas mostraram-se muito preservadas.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de água, Rio Campo Belo, metais.
ABSTRACT
Monitoring of water quality is one of the most important tools of environmental management.
The water is the main route of transportation of metals, and before this, were assessed
concentrations of metals in the waters of 18 points in the courses of trainers distributed over the
headwaters of the Campo Belo River (a tributary of the river Paraiba of the South) in the Itatiaia
National Park. All analyzed metals concentrations were below the values suggested by
CONAMA Resolution 357/05. In comparison with other rivers that form the watershed of the
River Paraiba of the South, these waters were very preserved.
KEYWORDS: Water quality, Campo Belo River, metals.

1. Introdução

A bacia hidrográfica do Rio Campo Belo pertence ao município de Itatiaia e a
Serra da Mantiqueira, possuindo aproximadamente 60 km2 e se estende desde o planalto
de Itatiaia (2400-2600m de altitude) até a margem esquerda do Rio Paraíba do Sul
(~400m). Neste ecossistema encontram-se elementos químicos que são de extrema
importância para a manutenção de condições favoráveis para os meios bióticos e
abióticos, os metais. A introdução de metais nos sistemas aquáticos ocorre naturalmente
através de processos geoquímicos, pelo intemperismo das rochas (YABE, 1998), mas
esses elementos também podem ser introduzidos antropicamente, o que pode modificar
as concentrações naturais, acarretando sérios problemas ao ecossistema (COSTA,
2007). O Rio Campo Belo é considerado o rio mais importante da região, e abastece a
cidade de Itatiaia com suas águas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
qualidade das águas das cabeceiras do Rio Campo Belo, analisando concentrações de
metais, além, de comparar os resultados analíticos encontrados com os valores

orientadores estabelecidos pela Resolução CONAMA N°357/05 para as águas
superficiais Classe 1.
2. Materiais e Métodos
2.1 Área de Estudo
O Maciço do Itatiaia é protegido pela mais antiga unidade de conservação
federal do país, o Parque Nacional do Itatiaia PNI. Sua localização é a sudoeste do
Estado do Rio de Janeiro, no município de Itatiaia. Na região encontram-se as
elevações do Planalto do Itatiaia onde se localiza o ponto culminante chamado Pico
das Agulhas Negras, com altitude de 2.787m - o sétimo ponto mais alto do Brasil
(FBDS, 2000). O maciço do Itatiaia constitui uma intrusão alcalina de arranjo
semicircular - "ring dyke" - (TEIXEIRA, 1961) que foi soerguida, juntamente com o
embasamento granítico e gnáissico da Mantiqueira, onde predominam rochas como
sienitos, foiaítos, pulaskitos, quartzosienitos, granitos alcalinos, brechas e tinguaítos
(MODENESI; TOLEDO, 1993).

Figura 1: Localização do PNI e dos pontos de amostragem.

3. Materiais e Métodos
As amostras de água superficial foram coletadas em 17 pontos das cabeceiras
do Rio Campo Belo (Fig. 1), e um ponto a jusante, nos dias 12-14/03/2013. As
medidas de condutividade e temperatura foram efetuadas in situ com condutivímetro, o
pH foi determinado em laboratório por um pHmetro. No laboratório, as amostras foram
preservadas com HNO3 suprapuro 2% para determinação dos metais Al, Cr, Mn, Fe,
Ni, Zn, Sr, Ba e Pb em espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado
(ICP-MS).

4. Resultados e Discussão
As águas dos afluentes do Rio Campo Belo foram enquadradas na classe
especial, de acordo com a Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005. No
entanto, como esta resolução não aponta valores máximos permitidos (VMPs) de
metais para a classe especial, utilizou-se os VMPs estipulados para às de classe 1. A
Tabela 1 apresenta as concentrações de metais encontradas nas amostras de água.
As águas da bacia do Rio Campo Belo são ligeiramente ácidas (média de pH
5,5) e apresentam baixa condutividade (média 6,4 μS cm-1), com temperatura variando
de 12,6 à 15,0°C. As concentrações dos metais Al, Cr, Mn, Zn, Ba e Pb estão abaixo
dos VMPs sugeridos pela Resolução CONAMA n. 357/05, menos a concentração de
alumínio encontrado no ponto 1 (116,2 g/L), que apresenta-se acima VMP (100,
g/L), no entanto está dentro do padrão de aceitação para consumo humano (200 g/L
), de acordo com a Portaria n. 518/04 do Ministério da Saúde. A Resolução CONAMA
n. 357/05 não estabelece valores máximos para os elementos Fe e Sr na fração total.
O Al é o elemento mais elevado (média de 54,5 μg L-1) sobre os demais,
seguido do Fe (média de 39,0 μg L-1). Estes teores de Al e Fe no ambiente são
atribuídos às reações de intemperismo das rochas encontradas na região, como
nefelina-sienitos

e

quartzo-sienito,

cuja

composição

mineralógica

principal

compreende predominantemente feldspatos alcalinos (ortoclásio, microclina e albita) e
quantidades menores de plagioclásio (oligoclásio), piroxênios (augita, egirina-augita,
egirina), anfibólio (hornblenda) e biotita.
Esses dados de metais corroboram com os dados encontrados por Freire et al.
(2011) em seu estudo de metais no Rio Campo Belo, o que mostra que as cabeceiras
do Rio Campo Belo continuam em bom estado de preservação. Em estudo realizado
por Primo (2006), que avaliou a influência do reservatório do Funil sobre a qualidade
da água do Rio Paraíba do Sul, pode ser observado que as concentrações de Al, Cr,
Fe e Pb ficaram acima dos VMPs pela CONAMA n. 357. Segundo Massena et al.,
(2007), o Rio Guandu também apresentou concentrações de Al, Fe e Pb superiores
aos VMPs da CONAMA n. 357, confirmando processo de degradação da das águas
da bacia em questão.
Tabela 1 – Concentrações de metais (μg L ), pH, Condutividade (Cond. S/cm) e temperatura
(temp. ºC) nas amostras de água do Rio Campo Belo, Itatiaia, RJ.
Pontos
Al
Cr
Mn
Fe
Zn
Sr
Ba
Pb
pH
Cond.
Temp.
1
116,2 0,38 4,44 71,21 0,47 7,55 4,59
5,8
11,2
15,0
2
44,7 0,36 39,2 43,56 0,98 7,62 4,38 0,214
5,3
6,6
13,5
3
62,8 0,36 9,79 45,78 1,05 1,27 3,78
5,5
3,7
14,8
4
77,5 0,37 6,15 74,16 1,65 1,73 1,26 0,172
5,4
4,2
14,2
5
63,7 0,36 3,15 29,64 0,91 1,41 2,03 0,001
5,3
4,4
14,8
6
69,1 0,39 9,12 47,45 1,74 1,19 3,71 1,414
6,2
6,3
14,9
-1

7
62,6 0,35 3,62 35,32 1,26 1,56 4,27
5,4
5,3
15,0
8
69,5 0,36 13,6 58,23 1,91 1,59 4,36
5,4
5
13,4
9
43,4 0,35 34,9 44,74 0,96 6,93 5,32 0,706
5,5
5
14,3
10
8,29 0,35 3,24 6,86 0,43 4,62 6,09
5,6
8
13,3
11
20,2 0,35 8,04 54,22 1,45 4,43 4,52
5,6
9,2
13,2
12
60,2 0,36 13,7 56,48 1,18 1,73 4,01 0,012
5,2
6,4
13,9
13
54,4 0,36 11,1 21,95 2,34 4,26 6,09
5,3
6
13,7
14
21,4 0,35 27,7 13,04 0,74 15,01 11,78 0,292
5,5
8,9
12,8
15
53,6 0,35 43,7 21,07 0,86 12,9 9,34
5,6
7,7
12,6
16
43,3 0,35 4,20 23,33 0,88 10,18 9,91
5,6
7,3
12,9
17
45,2 0,39 4,62 28,32 1,36 1,59 2,83
5,6
5,3
12,8
18
65,1 0,36 31,1 27,65 7,57 1,54 2,27 0,035
5,5
4,4
14,4
Média
54,5 0,36 15,1 39,0 1,54 4,84 5,03 0,35
5,5
6,4
13,8
VMPs* 100
50
100
180
700
10
6,0 a 9,0
VMPs** 200
50
100
5000
700
10
- abaixo do limite de detecção LD
* Valores Máximos Permitidos (VPMs) pela resolução CONAMA n. 357 de 17 de março de 2005.
** Valores Máximos Permitidos (VPMs) pela portaria n. 518 do Ministério da Saúde de 15 de março de
2004.

5. Conclusões
A introdução de metais nas águas do Rio Campo Belo ocorre naturalmente
através de processos geoquímicos, sendo controlada pelos tipos de rochas
preexistentes que são intemperizadas, não havendo influência de fontes poluidoras na
liberação destes para o sistema local. Os valores das concentrações de metais foram
inferiores aos relatados por outros autores em águas do Paraíba do Sul, o que indica
que as águas do Campo Belo, após saírem do PNI, sofrem degradação durante o seu
curso até sua captação, reduzindo sua qualidade na proporção em que aumenta o
custo de tratamento. O monitoramento da qualidade da água é ferramenta essencial
para um eficiente plano de gestão destes mananciais.
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RESUMO
Esse trabalho está integrado ao Programa Levantamento Geoquímico do PPA/CPRM. Amostras de
água bruta de abastecimento foram coletadas em diferentes Estações de Tratamento de Água
(ETAs), em nascentes de serras, em poços credenciados ou não pelo governo, em todo o Estado do
Rio de Janeiro. Os parâmetros físico-químicos, potencial de hidrogênio, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica e temperatura das águas de abastecimento foram analisados in situ através da
multissonda modelo OAKTON WP600. Os dados obtidos apontam que a maioria dessas águas está
dentro dos parâmetros exigidos pelo CONAMA. Localizadamente registram-se impactos relacionados
à influência marinha em rios e poços da região litorânea, como também despejos de efluentes
domésticos e industriais e ocupação desordenada nas margens de rios.
PALAVRAS CHAVE: águas de abastecimento; geoquímica ambiental, Rio de Janeiro.
ABSTRACT
This work is integrated to the Geochemical Survey Program-CPRM/Brazilian Geological Survey.
Drinking water without treatment samples were collected in Water Treatment Plant, saws springs and
boreholes accredited or not by Rio de Janeiro State government. The physico-chemical parameters
as potential of hydrogen, dissolved oxygen, electrical conductivity and temperature of drinking water
were analyzed in situ by multissonda Oakton Model WP600. The data indicate that most of the waters
are in accordance to the standards established by Brazilian Envirommental Comission (CONAMA). In
some locations recorded harzards associated to marine influence in rivers and borehole in the coastal
área as well as dumps of domestic and industrial effluents and disorderly occupation riverbanks.
KEY WORDS: drinking water; environmental geochemistry; Rio de Janeiro State.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo tem por objetivo avaliar, no Estado do Rio de Janeiro (RJ), as
composições químicas dos solos, das águas fluviais e de abastecimento, visando
complementar os dados geoquímicos gerados no Projeto Rio de Janeiro (Cunha, 2001). No
presente trabalho mostraremos os resultados físico-químicos para as águas brutas de
abastecimento do RJ.
2. METODOLOGIA
A coleta de água foi realizada preferencialmente nas Estações de Tratamento de
Águas - ETA, recolhida antes do tratamento químico ou diretamente nos rios e riachos, no

ponto onde a água é captada pela ETA. Coletou-se também água de fontes naturais e de
poços na zona rural e nos bairros que são parcialmente ou não, atendidos pelo poder
público, compreendendo um total de 140 amostras, sendo no mínimo uma amostra por
município. Simultaneamente à coleta, determinaram-se os parâmetros físico-químicos: pH,
condutividade elétrica (μS/cm-1), oxigênio dissolvido (mg/l) e temperatura (°C), utilizando
uma multissonda Oakton, modelo WP 600. Os resultados obtidos foram utilizados na
confecção de mapas pontuais utilizando-se o programa ARCGIS 9.3 sobre cartas
topográficas 1:50.000 do IBGE, devidamente georreferenciadas.
3. RESULTADOS
3.1. DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O principal fator na disponibilidade hídrica no RJ é a precipitação média anual, que
aliada à atividade tectônica, responsável por zonas de cisalhamento regionais,
possibilitaram a acumulação excepcional de água, que em sua maioria, possui um valor
baixo de sólidos totais dissolvidos, conferindo-lhes um paladar agradável e sensação de
leveza, típica para consumo humano. Dessa forma, o estado do RJ é em grande parte
abastecido pelas águas fluviais, tendo como seu maior manancial, o rio Paraíba do Sul. Os
dados, ora levantados, apontam que 73% das águas captadas pelas ETAs são de origem
fluvial, seguidas pelas águas subterrâneas, represas, águas das serras e outros (Fig. 1).
3.2. POTENCIAL DE HIDROGÊNIO (pH)
Os valores de pH nas amostras de água analisadas variaram entre 4,24 e 8,74, com
média de 7,2, e em sua maioria, estão dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA
(2005) para águas destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento
simplificado (Fig. 2). Os valores mais baixos estão em três setores: 1) ao redor da Baía de
Guanabara, nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Magé, Duque de
Caxias, Nova Iguaçu; 2) em rios e poços residenciais na região litorânea; e 3) na região
serrana.
3.3. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
Os valores de condutividade elétrica nas amostras analisadas variaram entre
11,1 S/cm e 2529 S/cm, com média de 140,56 S/cm (Fig. 3). Os valores mais elevados
estão sistematicamente associados às águas provenientes de poços localizados em zonas
costeiras (>100µS), ainda que se observem amostras com valores elevados, relacionados a
águas de rios e poços na região serrana, no centro-oeste do estado. Em geral, níveis
superiores a 100 S/cm indicam ambientes impactados (CETESB, 2005).
3.4. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD)
Os valores de OD variam entre 2,12mg/l e 11,38mg/l, com a média na ordem de 5,82

mg/l (Fig.4). Estes valores, mínimo e máximo, correspondem, respectivamente, à ETA de
Itabapoana, onde a água foi captada em poço, e à U.T. Rio D’ouro, localizada na reserva
biológica do Tinguá (município de Nova Iguaçu). Os valores mais baixos foram registrados
em poços, onde a circulação de oxigênio é restrita, devido à falta de interação com a
atmosfera. Os valores mais elevados (> 9 mg/l) associam-se a águas de rios e poços na
Baixada Fluminense coletadas em torneiras ou represas nas ETAs.
3.5. TEMPERATURA (°C)
A maioria dos valores obtidos variou entre 23-30°C, devido à maior parte da coleta
foi feita em janeiro, mês em que se registram as temperaturas mais elevadas no estado.
4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
No que se refere ao pH, nenhum valor ficou acima do permitido pelo CONAMA (2005), isto
é, pH > 9. Porém, foram observados valores que ficaram abaixo do limite inferior
estabelecido (pH 6). Valores de pH entre 4,2 – 6,5 foram registrados principalmente em
poços residenciais na região metropolitana do Rio de Janeiro, em poços residenciais e
lagoas na região litorânea (entre Saquarema e Mangaratiba) e mais restritamente em poços,
represas e rios da região serrana. Nas águas subterrâneas esses valores são explicados
pela presença de CO2 (Krauskopf, 1994) e nas águas superficiais pela ação antrópica, ainda
que os valores de OD registrados tenham sido elevados. Segundo o Instituto Trata Brasil
(maio, 2012), Nova Iguaçu foi considerada a pior cidade com mais de 300 mil habitantes no
ranking de saneamento. Os sétimo, oitavo e nono lugares couberam a São João do Meriti,
Belfort Roxo e Duque de Caxias, respectivamente. Outros valores anômalos foram
registrados no rio Paraíba do Sul, onde ele corta os municípios de Resende, Volta Redonda
e Barra Mansa. Neste caso, os índices estão relacionados à disposição de esgotos,
favelização nas margens desses rios, e em alguns afluentes menores, já se observa a
transição para valões. Os valores elevados de OD nas águas superficiais, podem estar
relacionados à coleta em torneiras e represas nas ETAs, modificando assim suas condições
naturais. A alta condutividade elétrica em rios e poços situados na região litorânea foi
associada à interação entre o ambiente fluvial costeiro com o ambiente marinho mais salino
ou à intrusão da cunha salina.
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RESUMO
Esse trabalho está integrado ao PPA/CPRM. Amostras de água bruta de abastecimento
foram coletadas em diferentes Estações de Tratamento de Água (ETAs), em nascentes de
serras, em poços credenciados ou não pelo governo, em todo o Estado do Rio de Janeiro.
As concentrações para os ânions brometo, cloreto, fluoreto, fosfato, nitrato, nitrito e sulfato
indicam que a maior parte atende aos limites determinados pela Resolução CONAMA
357/2005. Valores mais elevados foram detectados para fosfato em várias regiões do estado
e para o cloreto na região de Volta Redonda-Resende. Esses dados associados aos
parâmetros físico-químicos (pH e condutividade elétrica) apontam impactos em águas
superficiais e subterrâneas, principalmente no entorno da RMRJ, na região litorânea e no
curso médio do rio Paraíba do Sul, o mais importante manancial do estado.
PALAVRAS CHAVE: águas de abastecimento; geoquímica ambiental, Rio de Janeiro.
ABSTRACT
This work is integrated to the Geochemical Survey Program/CPRM. Drinking water without
treatment was collected in Water Treatment Plant, saws springs and boreholes accredited or
not by Rio de Janeiro State government. The values for bromide, chloride, fluoride,
phosphate, nitrate, nitrite, and sulfate indicate that most of the drinking water is within the
limits determined by CONAMA. Higher values were detected for phosphate in various
regions of the state and also to chloride in Volta Redonda- Resende region. These data
associated with pH and electrical conductivity reveal harzards on surface and groundwater
mainly in the surrounding metropolitan region RJ, in the coastal region and the middle course
Paraiba do Sul River, the most important source state.
KEY WORDS: drinking water; environmental geochemistry; Rio de Janeiro State.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo tem por objetivo avaliar, no Estado do RJ, as composições químicas dos solos,
das águas fluviais e de abastecimento, visando complementar os dados geoquímicos
gerados no Projeto Rio de Janeiro (Cunha, 2001). O presente trabalho mostra os resultados
referentes aos ânions nas águas utilizadas para abastecimento humano no estado do RJ.
2. METODOLOGIA
A coleta de água foi realizada preferencialmente nas Estações de Tratamento de

Águas - ETAs, recolhida antes do tratamento químico ou diretamente nos rios onde a água é
captada pela ETA. Coletou-se também água de fontes naturais e de poços na zona rural e
nos bairros que são parcialmente ou não, atendidos pelo poder público, compreendendo um
total de 140 amostras, sendo no mínimo uma amostra por município. Simultaneamente à
coleta de amostras determinaram-se os parâmetros físico-químicos: pH, condutividade
elétrica (μS/cm-1), oxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura (°C), utilizando uma multissonda
Oakton, modelo WP 600. Os resultados obtidos foram utilizados na confecção de mapas
pontuais utilizando-se o programa ARCGIS 9.3 sobre cartas topográficas 1:50.000 do IBGE,
devidamente georreferenciadas.
3. RESULTADOS

3.1. BROMETO (Br-)
-

A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece limite para a concentração de Br

em águas destinadas ao abastecimento humano após o tratamento simplificado, contudo o
LNEG/Portugal indica que valores acima de 0,05 mg/L podem indicar a existência de
resíduos industriais. Os valores mais elevados (0,14-1,92 mg/L) são de poços localizados na
região litorânea, enquanto que nos demais mananciais os valores são menores que
0,04mg/L.
3.2. CLORETO (Cl-)
Nas amostras coletadas, os valores variaram entre 0,04-687 mg/L. Os valores mais
elevados foram os de poços localizados na região litorânea e os mais baixos associam-se
ao Paraíba do Sul e seus afluentes na região serrana ou no entorno de Resende-Volta
Redonda-Itatiaia. Nos rios/riachos/córregos as concentrações são relativamente baixas
(1,29 – 14,6mg/L), os valores mais elevados detectados nos rios da região litorânea.
Segundo o CONAMA (2005), o valor limite de concentração do íon cloreto nas águas de
abastecimento, das classes 1, 2 e 3 é de 250 mg/L. Assim, a maior parte das águas brutas
destinadas ao abastecimento humano do estado do Rio de Janeiro encontra-se dentro do
padrão exigido.
3.3. FLUORETO (F-)
O íon fluoreto apresentou o valor mínimo e de máximo, respectivamente, na ETA
Colônia, em Barra Mansa, que capta água diretamente do rio Bananal (< 0,01 mg/L na) e em
Levy Gasparian, água coletada em poço (0,79 mg/L). Entretanto, os maiores valores, em
geral, associam-se a águas de poços localizados na zona costeira. A resolução CONAMA
(2005) estabelece um valor máximo de 1,4 mg/L na água potável, assim todas as amostras
coletadas estão abaixo do limite exigido.
3.4. FOSFATO (PO4-)

A maior parte dos teores de PO4 nas águas de abastecimento do RJ está acima do
limite determinado pelo CONAMA (2005), que é de 0,025mg/L P em ambiente intermediário,
com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico (0,01 0,45mg/L) e de 0,1 mg/L P em ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários
(0,01 – 0,42mg/L). Na localidade de Jaconé, distrito de Saquarema, foi registrada a maior
concentração de fosfato (1,36 mg/L), e os valores mais baixos (0,005-0,03mg/L) distribuemse de forma irregular nas regiões litorânea e serrana.
3.5. NITRATO (NO3-)
Nas águas de abastecimento do RJ os valores de NO3 variaram entre 0,02-49,1
mg/L. Os teores mais elevados distribuem-se nas regiões de Resende-Quatis-Itaitiaia e de
São Gonçalo-Saquarema-Araruama. Os valores mais baixos distribuem-se de forma
irregular pelo estado, inclusive em São Gonçalo e no rio Bananal, em Barra Mansa,
município vizinho de Resende. Considerando que o limite proposto pelo CONAMA (2005) é
de 10mg/L de N, a amostra mais concentrada em nitrato possui em mg/L de N a
concentração de 3,5, estando, portanto, abaixo do máximo permitido.
3.6. NITRITO (NO2-)
Os valores de NO2- nas águas estudadas são extremamente baixos, variando entre
0,005 – 0,31 mg/L. Os valores mais altos (0,31mg/L, 0,1 mg/L e 0,09mg/L) foram
registrados, respectivamente, em ETA no município de Campos dos Goytacazes, onde a
água é captada diretamente do rio Paraíba do Sul; na ETA Vista Alegre em Barra Mansa,
onde a água é captada de nascentes das serra e no rio das Flores, município de Valença,
que abastece o referido município. A resolução do CONAMA (2005) considera como 1,0
mg/L de N, o limite máximo de concentração de nitrito para as águas de abastecimento das
classes 1, 2 e 3. Sendo assim, nenhuma amostra ultrapassou o valor máximo estabelecido.
3.7. SULFATO (SO4-)
Nas amostras estudadas, os valores de SO4- variaram entre 0,09 – 116 mg/L, os
mais elevados foram, sistematicamente, associados a águas de poços localizados na região
litorânea. A resolução do CONAMA (2005) determina 250 mg/L o limite máximo de sulfato
para as águas de classes 1, 2 e 3 destinadas ao abastecimento humano. Sendo assim,
todas as amostras de água coletadas no RJ, mesmo antes de receber o tratamento
adequado, estão dentro do padrão de potabilidade permitido.
4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
De uma forma geral, os valores mais elevados de Cl-, Br-, SO4- e condutividade
elétrica (Elias et al., esse congresso), são oriundos de poços e rios localizados na região
litorânea, sugerindo influência marinha, através da interação das águas fluviais com

aerossóis ricos em sais de origem marinha ou através de intrusão de cunha salina nos
aquíferos costeiros. As amostras de água com as maiores concentrações de fósforo total
(0,42 – 0,45 mg/L), bem acima do permitido pelo CONAMA, são raras, e concentram-se no
entorno de Saquarema e de Itatiaia. Devido ao fato de não se registrar rochas ricas em
fosfato no RJ e pelo observado in loco, concluí-se que a fonte de fosfato pode ser
antropogênica, associada à utilização de fertilizantes nas lavouras e/ou efluentes
domésticos despejados em vários rios do estado. As concentrações de F-, NO2- e NO3encontradas nas águas do RJ não ultrapassaram o estabelecido pelo CONAMA, que é de
1,4 mg/L, 10 mg/L de N e 1,0 mg/L de N, respectivamente. Os dados físico-químicos e
aniônicos obtidos para as águas brutas destinadas ao abastecimento no Estado do Rio de
Janeiro apontam quatro áreas críticas (Fig. 1): o entorno da Baía da Guanabara; o litoral da
região metropolitana do RJ; o litoral da região norte fluminense; e a região serrana do
centro-sul fluminense, especificamente, o curso médio do rio Paraíba do Sul, que constitui o
principal manancial do estado, corroborando com a conclusão do Projeto Rio de Janeiro
(Cunha, 2001). Segundo o Comitê do Médio Paraíba do Sul (www.cbhmedioparaiba.org.br)
é possível observar, nas zonas urbanas e rurais, processos erosivos decorrentes dos
diversos ciclos econômicos e da falta de preservação e conservação do solo, bem como a
falta de sistema de esgotamento sanitário e de aterros sanitários adequados, que
contribuem para a degradação ambiental e da qualidade da água do rio Paraíba do Sul.
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Figura 1 - Mapa pontual com a localização dos pontos críticos.
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RESUMO
Este estudo, parte integrante do Programa Levantamento Geoquímico do PPA/CPRM,
objetiva a avaliação das composições químicas dos solos no Estado do Rio de Janeiro
através de levantamento geoquímico de baixa densidade. Em etapas anteriores, foram
coletadas 58 amostras de solo e realizadas análises químicas para a determinação dos
teores de 53 elementos. O presente trabalho consiste na preparação de mapas de
isoteores para 21 dos elementos químicos analisados (Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K,
Li, Mn, Ni, P, Pb, Sn, Ti, U, V e Zn) e no diagnóstico de áreas anômalas, visando
reconhecer as possíveis fontes de tais anomalias. Esta investigação tornará possível a
identificação de áreas de contaminação natural e/ou antrópica e de regiões nas quais os
solos são favoráveis à agricultura, podendo revelar, também, a existência de novas
jazidas minerais.
PALAVRAS CHAVE: solos; geoquímica ambiental; Rio de Janeiro.
1. INTRODUÇÃO
O projeto Caracterização Geoquímica do Estado do Rio de Janeiro consiste na
avaliação das composições químicas dos solos e das águas fluviais e de abastecimento.
O presente trabalho relata a presença de anomalias geoquímicas em solos de diversas
localidades do Estado do Rio de Janeiro. Possíveis fontes para estas anomalias são
inferidas com base nos mapas disponibilizados pela CPRM e em artigos que contêm
dados analíticos de rochas, como também com o auxílio dos mapas de isoteores
elaborados a partir dos dados obtidos para as águas fluviais e abastecimento.
Segundo Darnley et al. (1995), o mapeamento geoquímico sistemático permite a

caracterização de anomalias a partir da distribuição geográfica de elementos químicos,
objetivando a disponibilização de dados e de informações para a pesquisa de áreas com
contaminação antrópica ou natural por elementos químicos nocivos à saúde humana e
animal, à agricultura e a ecossistemas em geral. Além disso, esse estudo pode servir
como base para a prospecção de novos depósitos minerais e para a determinação da
fertilidade natural do solo para a agricultura.
O presente trabalho apresenta os resultados para os seguintes elementos: Ag, Al,
As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mn, Ni, P, Pb, Sn, Ti, U, V e Zn.

2. METODOLOGIA
A malha de amostragem para a coleta de solos, compreendeu 1 amostra/750 km 2, o que
correspondeu a 1 amostra em cada folha 1:50.000, e preferencialmente, na parte central
destas. Considerando que o Estado do Rio de Janeiro tem uma área de 43.696,054 km2,
foram coletadas 58 amostras de solo. As amostras são do tipo compostas e coletadas
com enxadas de alumínio a profundidade de 5 a 30 cm, sendo acondicionadas em sacos
plásticos, identificadas e devidamente lacradas. Foram coletadas amostras duplicatas,
para cerca de 10% do total (correspondendo à amostragem dupla a cada dez amostras)
em locais próximos da amostra original. Foram analisados cinquenta e dois cátions pelo
método ICP-MS no Geosol Laboratórios Ltda.
Os resultados obtidos foram utilizados na confecção de mapas de isoteores
utilizando-se o programa ARCGIS 9.3 sobre cartas topográficas 1:50.000 do IBGE,
devidamente georreferenciadas. Na análise dos resultados foram considerados os
valores anômalos (valores acima ou abaixo do background regional) e valores de alerta.
Os valores de alerta utilizados são os de Casarini et al. (2001) ou, caso não
disponibilizados por estes autores, foram adotados artigos diversos, com abordagem
específica sobre os elementos em questão. Para os elementos cujos valores de alerta
não estão disponíveis na literatura, adotou-se valores de abundância no solo, porém esse
valor não define necessariamente uma curva no mapa. Neste caso, as classes são
distribuídas por intervalos iguais.
3. RESULTADOS
Nos solos do Rio de Janeiro, foram observados tanto valores superiores aos
valores de alerta como ao background regional. Foram encontrados valores maiores que
os de alerta para o Al, o Cr, o Cu e o Ni (figura 1) e valores anômalos (porém não acima
dos de alerta) para a Ag, o As, o Cd, o Hg, o Pb e o Zn. Também foram identificadas
regiões anômalas para os outros elementos estudados, porém não pôde se estabelecer
se essas áreas conferem risco à saúde humana, animal ou vegetal.

Figura 1 – Mapa de isoteores para os elementos Al, Cr, Cu e Ni. A cor vermelha mais
intensa representa áreas onde o teor é maior que o valor de alerta.
4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
O Al, depois do Si e do O, é um dos elementos mais abundantes na crosta
terrestre, estando presente principalmente nos silicatos. Durante os processos
intempéricos, o Al dissolvido é enriquecido nos sedimentos, geralmente nas frações
argilosas e, por isso, suas concentrações são elevadas em rochas como folhelhos e mica
xistos. Como fonte antrópica, o Al pode ser liberado nas operações de fabricação de
utensílios domésticos, industriais e materiais de construção (MINEROPAR, 2005). Vale
ressaltar que áreas de mineração expostas podem agravar os teores de Al.
O Cr não é encontrado na natureza como um metal livre, ele é principalmente
encontrado na estrutura dos minerais máficos. Portanto, solos ricos em Cr podem estar
associados a produtos de alteração de rochas máficas e ultramáficas (anfibolitos,
peridotitos, harzburgitos, basaltos e gabros, por exemplo). Quando manipulado pelo
homem, o Cr pode ser utilizado na produção de aço inoxidável, na cobertura de
superfícies metálicas (para evitar a corrosão), na indústria do vidro, na indústria têxtil e na
produção de tijolos e revestimentos (MINEROPAR, 2005).

O Cu é dominantemente encontrado nos sulfetos, óxidos, hidróxidos, carbonatos e
na forma nativa, sendo que a calcopirita é o principal mineral portador de Cu nas rochas
ígneas. De um modo geral, as rochas mais máficas contêm maiores teores de Cu do que
as ácidas. Nos solos, o Cu é um elemento pouco móvel, devido à interação química com
minerais e componentes orgânicos do solo. Dentre os principais usos do Cu, destaca-se
seu uso na cunhagem de moedas, na indústria química e em pigmentos (MINEROPAR,
2005).
O Ni, quando está no seu estado bivalente, substitui os íons Mg+2 e Fe+2 durante o
fracionamento magmático, sendo incorporado nos minerais ferromagnesianos. Assim, as
rochas mais máficas concentram mais Ni do que as rochas ácidas. Esse elemento
apresenta baixa mobilidade durante os processos intempéricos, sendo que sua presença
nos solos é atribuída principalmente aos óxidos/silicatos, à fração argila e à matéria
orgânica. O Ni é basicamente utilizado em ligas e aços inoxidáveis, em ligas não ferrosas
e na eletrodeposição.
Além da caracterização desses elementos, estabeleceram-se associações de
elementos que tendem a ocorrer juntos, como Fe-Ti-V e K-Ti-P em rochas alcalinas e CuPb-Zn em depósitos minerais (VMS, SEDEX, por exemplo).
Os teores anômalos de determinados elementos estão diretamente associados a
fontes geológicas, como o Mn, por exemplo, cujas anomalias estão relacionadas à
presença de faixas manganesíferas. Entretanto, anomalias de elementos como o As e o
Hg, por exemplo, foram atribuídas a possíveis fontes de poluição antrópica. Embora os
elementos estudados não representem riscos aparentes à saúde, necessita-se integrar
os resultados obtidos no presente trabalho com estudos de saúde nas populações locais.
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Resumo
Neste trabalho foram avaliadas as concentrações dos elementos Li, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As,
Rb, Sr, Cd, Ba, Pb, Sb, e os parâmetros físico-químicos: pH, condutividade, sólidos totais dissolvidos
e turbidez em 34 chafarizes e/ou fontes de 18 cidades da região do Quadrilátero Ferrífero, MG. Esta
região é uma área de destaque no cenário nacional, em razão dos seus recursos minerais e beleza
natural, da sua importante função na história brasileira e do expressivo desenvolvimento econômico e
social, principalmente no início do século XX com a descoberta de grandes reservas de minério de
ferro. Em 12 fontes os valores de pH foram abaixo do limite mínimo recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (WHO/2004) e pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde para água potável.
Em apenas uma fonte o nível de arsênio ultrapassou o limite máximo estabelecido. O arsênio nesta
região do Quadrilátero Ferrífero se distribui numa restrita associação com as rochas auríferas
sulfetadas. Igualmente para o elemento Pb em uma única fonte o valor encontrado excede o
recomendado. Para todos os outros elementos e parâmetros físico-químicos analisados as
concentrações encontradas apresentaram valores abaixo dos limites estabelecidos pela Portaria
518/2004 do Ministério da Saúde e pela WHO/2004.
Palavras-chave: Fontes e chafarizes, Avaliação Geoquímica, ICP-MS, Quadrilátero Ferrífero.
Abstract
The concentration of the trace elements Li, Al, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Cd, Ba, Pb, Sb
and the physiochemical parameters - pH, conductivity, total dissolved solids and turbidity - were
measured in 34 fountains in 18 towns in the Iron Quadrangle. This region is an area of great
prominence in the Brazilian scenario, in reason of its mineral resources and natural beauty, important
hole in Brazilian history and expressive economic and social development mainly in the beginning of
the 20th century with the discovery of great iron ore reserves. In 12 fountains the minimum pH values
found are not within the guidelines recommended for drinking water by WHO and Brazilian legislation.
In only one fountain the level of arsenic was above the established limits. In this region of the Iron
Quadrangle, As has been found closely associated with sulfide-rich gold-bearing rocks. Also, in only
one fountain the value for Pb exceeded the recommend. For all the other trace elements analyzed the
concentrations determined were within the allowed limit established by the Brazilian Ministry of Health
518- 03/2004 and WHO-2004.
Key words: Fountain Waters, Geochemical Assessment, ICP-MS, Iron Quadrangle.

1. Introdução
O Quadrilátero Ferrífero (QF), uma estrutura geológica cuja forma se assemelha a
um quadrado, é a continuação sul da Serra do Espinhaço. Seu embasamento e áreas
circunvizinhas são compostos de gnaisses tonalítico-graníticos de idade arqueana (>2.7
bilhões de anos). Acima deste embasamento cristalino encontram-se três unidades de
rochas metassedimentares supracrustais: o supergrupo arqueano Rio das Velhas, o

supergrupo proterozóico Minas e o grupo proterozóico Itacolomy (ROESER & ROESER,
2010).
O Supergrupo Rio das Velhas, composto de metassedimentos vulcanoclásticos,
químicos e pelíticos, encontra-se discordante acima do embasamento e é considerado um
cinturão de rochas verdes (greenstone belt). Neste supergrupo ocorrem as jazidas de ouro
em sua paragênese clássica de sulfetos. O supergrupo Minas que possui até 6000 m de
espessura é composto principalmente de metassedimentos pelíticos e quartzosos e colocase discordante acima do cinturão verde Rio das Velhas. Dentre os seus quatro grupos, o de
Itabira é o mais significativo em termos econômicos, contendo os minérios de ferro,
localmente denominados itabiritos, internacionalmente conhecidos como banded Iron
Formations (BIF´s), minérios bandeados do tipo “lake superior”. O grupo Itacolomy é
basicamente composto de quartzitos (ROESER & ROESER, 2010).
Intemperismo de minerais no interior das rochas é uma importante fonte de íons
dissolvidos nas águas subterrâneas (MARGHADE et al., 2012). Processos geoquímicos,
que ocorrem nestas águas subterrâneas e reações com materiais de seus aquíferos são
responsáveis pelas mudanças na química destas águas (SUBBA RAO & SURYA RAO,
2009). Urbanização e atividades antrópicas relacionadas também afetam a qualidade das
águas subterrâneas.
Devido a grande riqueza mineral da região do QF e da intensa exploração de seus
recursos, foi realizado este estudo com o objetivo de avaliar a qualidade das águas naturais
dos chafarizes destinadas ao consumo humano de 34 fontes em 18 cidades. No passado,
estas fontes desempenharam um papel fundamental e estratégico no fornecimento de água
potável para essas cidades. Ainda hoje estas águas são usadas pela população local como
também pelos visitantes que confiam em sua qualidade. A idéia popular de que água natural
de bicas e/ou chafarizes é “limpa” é na verdade um mito, uma vez que muitos elementos
tóxicos podem estar naturalmente presentes.
2. Parte Experimental
As amostras de águas dos chafarizes/fontes foram coletadas em cidades da região
do Quadrilátero Ferrífero em agosto de 2011. Na Tabela 1 estão descritas as cidades e as
respectivas coordenadas UTM de cada chafariz/fonte onde foram coletadas as amostras. Os
sólidos totais dissolvidos (STD), condutividade, pH e turbidez foram medidos em in situ,
utilizando um medidor de multiparâmetros portátil (Myron L Company Ultrameter II).
As amostras usadas para a determinação dos elementos metálicos foram filtradas
logo após a coleta usando membrana Millipore de 0,45 µm e imediatamente acidificadas
com ácido nítrico Fluka (pH<2) e depois armazenadas sob refrigeração até a análise. As
determinações dos elementos traços citados foram realizadas utilizando um espectrômetro

de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) da Perkin Elmer modelo ELAN
DRC-e. Estas determinações foram realizadas no Laboratório de Espectrometria de Massas
do Serviço de Reator e Técnicas Analíticas (SERTA) do CDTN/CNEN.
Tabela 1 – Cidades do QF e as respectivas coordenadas UTM de cada chafariz/fonte onde
foram coletadas as 34 amostras de água.
Cidade
Sta. Luzia

Chafariz/Fonte
Fonte Camelos

Coordenadas
UTM
619977 7814150

Cidade

Chafariz/Fonte

Ouro Preto

Pilar
Bica Mirante da
Mata
Bica na Praça dos
Cristais
Vila Lacerda
Chafariz BNH
Chafariz do Leão
Bica José Paulino
Água Limpa
Bica Recanto
Feliz

Kaquende

624273

7799916

Bica

625938

7800183

616897

7788318

620125

7789093

Bica S. Piedade
Bica 2
Fonte Três Bicas
Bica 2
Bica 3
Bica linda de
Trem

638975
637982
657984
658185
658376

7808555
7811193
7793729
7795069
7795557

620352
619641
619169
629206
624207

7788847
7788990
7787910
7773733
7791750

666395

7790694

625570

7791404

Parque R. Verde

666707

7791686

Mário
Campos

Bica Bela Vista

588496

7780158

666402

7779405

Moeda

Bica Gruta

608943

7757430

665308

7745915

Fonte do Moinho
Biquinha da
Basílica

618100

7732018

Congonhas

618884

7731790

Sabará

Caeté
Barão de
Cocais

Sta Bárbara

Catas Altas
Mariana

N. Sra. Da
Conceição
Praça Sé

Coordenadas
UTM
655742 7745036

Nova Lima

Rio Acima
Raposos

Pr. Jardins

665196

7745799

Passagem
Mariana

Fonte da Glória

662212

7744185

Itabirito

Fonte da Açucena

624547

7759961

Ouro Preto

Bica Lajes
D. Pedro II
Coimbra

656754
656083
656231

7745299
7745248
7745089

Lavras
Novas

Bica das Rosas
Fonte Grande
Fonte da Biquinha

654282
654742
654553

7734941
7735234
7735545

3. Resultados e Discussões
Na Tabela 2 estão mostrados os resultados mínimos e máximos de pH,
condutividade (µS cm-1), STD (mg L-1), turbidez (NTU), e as concentrações dos elementos
(µg L-1) nas amostras de água, comparados aos limites máximos permitidos pela
Organização Mundial da Saúde (WHO/2004) e pelo Ministério da Saúde (Portaria 518/2004)
para água potável. Em 12 fontes os valores de pH foram abaixo do limite mínimo
recomendado pela legislações citadas. Embora o pH não tenha efeito direto sobre a saúde
humana, ele mostra relação direta com alguns constituintes das água. Observou-se que as
fontes com pH inferior a 5 apresentaram concentrações mais altas dos elementos traços. Os
outros parâmetros físico-químicos: condutividade, STD e turbidez apresentaram valores
dentro da normalidade.
Em apenas uma fonte (Lajes-Ouro Preto) o nível de arsênio apresentou valor acima
do limite máximo permitido (10 µgL-1) estabelecido pelas legislações citadas. Nesta região
do QF o arsênio apresenta-se numa restrita associação com as rochas auríferas sulfetadas

(MELLO et al., 2006). Também em uma única fonte (Parque rio Verde-Santa Bárbara) o
valor encontrado para Pb excedeu o valor recomendado. Para todos os outros elementos
traços analisados as concentrações determinadas encontram-se abaixo dos limites máximos
permitidos pelas legislações vigentes.
Tabela 2 – Resultados mínimos e máximos do pH, condutividade (µS cm-1), STD (mg L-1),
turbidez (NTU), e das concentrações dos elementos (µg L-1) das amostras de água,
comparados aos limites máximos permitidos pela WHO/2004 e pela Portaria 518/2004 do
Ministério da Saúde para água potável.
Parâmetros
pH
Condutividad
e
STD

Resultados
Portaria
WHO/
Resultados
Parâmetros
Mín -Máx MS 518/2004
2004
Mín -Máx
4,5 - 8,7
6,0-9,5
6,5 – 8,0
Ni
0,14 - 17,6

Portaria MS
518/2004
-

WHO/2004
20

3,3 - 324

-

1500

Cu

0,07 - 203

2000

2000

2,3 - 233

1 000

< 600

Zn

5000

3000

Turbidez

0,06 - 3,03

5 NTU

5 NTU

As

10

10

Li

0,04 - 7,47

-

-

Rb

<0,5 – 381
<0,06 –
12,0
0,04 - 4,90

-

-

Al

<0,2 - 213

200

200

Sr

0,30 – 322

-

V

<0,1 - 2,98

-

Cd

<0,01 - 0,18

5

3

Cr

<0,12 - 7,80

50

50

Ba

5,00 – 608

700

700

Mn

0,20 - 259

100

500

Pb

<0,01 - 26,1

10

10

Co

0,01 - 5,56

-

-

Sb

0,01 - 0,65

5

5

4. Conclusão
Observa-se de modo geral a boa qualidade das amostras de água dos
chafarizes/bicas coletadas em cidades do QF com relação aos parâmetros determinados.
Dos 34 amostras de água pesquisadas somente duas apresentaram concentrações de As e
Pb acima do máximo permitido pelas legislações vigentes para água potável.
Nas fontes com pH<5 observou-se maior concentração dos elementos traços
determinados demonstrando a ocorrência de um aumento da solubilidade dos materiais dos
aquíferos devido aos baixos valores de pH encontrados nestas águas.
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Resumo: Durante aproximadamente três séculos ocorreu intensa exploração de ouro nos municípios
de Ouro Preto e Mariana, deixando um passivo ambiental considerável, que afeta até os dias de hoje
a população local. Este trabalho analisou a concentração de Fe, Mn, Al e As em amostras de
sedimento de margem e de fundo coletadas em 4 pontos, durante um ano hidrológico, no Ribeirão do
Carmo. Esta análise teve como objetivo verificar a concentração destes elementos correlacionando
com os impactos causados pela exploração aurífera na região. Verificou-se que as concentrações
destes elementos encontram-se bem elevadas, na maioria dos pontos, ultrapassando os valores
utilizados para comparação. As amostras de sedimento coletadas na estação seca apresentaram
concentrações mais elevadas do que aquelas coletadas na estação chuvosa. Sugere-se que os
impactos da extração aurífera na região estudada ainda persistem no ecossistema afetando a
população local até os dias de hoje.
Palavras-chave: geoquímica, sedimento, impactos, mineração aurífera.
Abstract: For approximately three centuries intense exploitation of gold occurred in the cities of Ouro
Preto and Mariana, leaving a considerable environmental degradation, which is believed to affect up to
today the local population. This work examined the concentration of Fe, Mn, Al and As in sediment
samples of margin and riverbed collected at 4 points during one hydrological year, at the Ribeirão do
Carmo river. This analysis aimed at checking the concentration of these elements by correlating them
with the impacts caused by gold mining exploitation in the region. It was found that these elements
presented high concentrations in most points sampled, violating the values used for comparison.
Sediment samples collected in the dry season had higher concentrations than those collected in the
rainy season. It is suggested that the impacts of auriferous mining exploitation in the studied area still
persist in the ecosystem affecting the local population until today.
Keywords: geochemistry, sediment, impacts, minning exploitation, gold

1. Introdução
O sedimento pode ser considerado como um compartimento que integra o meio
aquático ao terrestre, funcionando como reservatório de elementos traço e poluentes, além

de fornecer habitat para diferentes organismos aquáticos (Eleutério, 1997). Em geral, este
compartimento tem uma alta capacidade de reter espécies químicas, já que menos de 1%
das substâncias que atingem um sistema aquático são dissolvidas em água. Análises
realizadas no sedimento fornecem informações importantes sobre o histórico de poluição
local sendo, portanto, uma ferramenta importante para ser utilizada nas análises de
impactos ambientais.
Durante aproximadamente três séculos, ocorreu a exploração aurífera nos municípios de
Ouro Preto e Mariana. Inicialmente esta exploração ocorreu de maneira artesanal, seguindo para a
implantação de minas, como a Mina de Passagem. A mineração aurífera que ocorreu de maneira

intensa na área de estudo pode ter contribuído para a elevação das concentrações de
elementos maiores e traço (derivados desta atividade) no sedimento. Esta elevação nas
concentrações é derivada, principalmente, da exposição das rochas e solos, causada pelo
decapeamento, levando a uma ação mais intensa do intemperismo, favorecendo uma maior
lixiviação de elementos químicos para o ambiente secundário. Uma vez no ambiente
secundário (água, sedimento) estes elementos podem ser influenciados por parâmetros
físico-químicos na água ou no sedimento, elevando ou diminuindo sua concentração. O
objetivo deste trabalho foi verificar as concentrações dos elementos Fe, As, Al e Mn, por
apresentarem associação com o histórico de contaminação na área de estudo, e comparar
estas concentrações com o Valor de Referência Geogênico (Costa, 2010) e com o Valor de
Referência da Qualidade (Cetesb, 2005) buscando avaliar se os impactos causados pela
extração aurífera que ocorreu durante três séculos na região, ainda persistem na área
estudada.
2. Material e Métodos
Foram definidos 4 pontos de coleta dentro da área de estudo (figura 1), sendo as
coletas realizadas durante um ciclo hidrológico (seca – chuva). As coletas de seca foram
realizadas nos meses – julho e setembro (2010) e as coletas de chuva foram realizadas nos
meses – janeiro e março (2011). Foram coletadas, aproximadamente 5 quilogramas de
amostras compostas de sedimento de margem e de fundo (separadamente), com pá de
acrílico. Estas amostras foram posteriormente peneiradas (Wentworth, 1922) sendo utilizada
somente a fração < 0.062mm para as análises geoquímicas. No laboratório de Geoquímica
Ambiental (UFOP), a fração silte/argila sofreu digestão parcial sendo em seguida levada ao
ICPOES para leitura das concentrações dos elementos traço e maiores.

Figura 1: Mapa da área de estudo com os pontos amostrados.

3. Resultados e Discussão
A região do Quadrilátero Ferrífero, onde encontra-se posicionada a área de estudo,
passou por vários eventos geológicos, que se desenvolveram principalmente no Arqueano e
Proterozóico, contribuindo para vários “ciclos” de mineralização. Na área de estudo as
unidades litoestratigráficas aflorantes são representadas, da base para o topo, por
complexos metamórficos arqueanos, seqüências supracrustais arqueanas (do tipo
greenstone belt) e proterozóicas, e coberturas sedimentares de idade cenozóica. Nas
mineralizações auríferas mesotermais hospedadas em greestone belts do Quadrilátero
Ferrífero, ocorreu um enriquecimento com As, sendo esta uma característica geoquímica
comum observada no Supergrupo Rio das Velhas (Borba, 2002).
A concentração dos elementos analisados - Al, As, Mn e Fe encontra-se na tabela 1.
De acordo com a tabela verifica-se que as menores concentrações foram encontradas na
estação chuvosa. Durante esta estação, o carreamento do material que encontra-se nas
margens para o leito poderia fazer com que as concentrações de alguns elementos se
elevasse também, contudo, o Ribeirão do Carmo tem um grande poder de dissolução,
reduzindo assim, as concentrações dos elementos para esta estação, independente do
compartimento (margem ou fundo). Os elementos Al e Mn apresentaram concentrações
mais elevadas, em comparação com o VRG (Costa, 2010) e VRQ (Cetesb, 2005) nas
amostras de sedimento de fundo coletadas na estação seca (17.977mg.Kg-1 Al; 12.136
mg.Kg-1 Mn) , sendo os mesmos derivados da litologia local. Para os elementos As e Fe não

foi detectada uma diferença significativa da concentração dos mesmos nas amostras de
fundo ou de margem, sendo estes elementos mais fortemente influenciados pela
sazonalidade, apresentando concentrações mais elevadas, comparando-se com o VRG
(Costa, 2010) e VRQ (Cetesb, 2005), nas amostras de seca (602 mg.Kg-1 As; 259184
mg.Kg-1 Fe). Não foi observada uma tendência de elevação das concentrações dos
elementos maiores (Al, Fe e Mn) longitudinalmente.
Tabela 1: Concentração dos Elementos na área de estudo e os valores de referência.

Pontos
1

TriScM
PasScM
PraScM
ColScM
TriScF2
PasScF
PraScF
ColScF
TriChM3
PasChM
PraChM
ColChM
TriChF4
PasChF
PraChF
ColChF
L.Q.5
VRG6
VRQ7

Al8

As

Fe

Mn

3810
8534
5636
10005
5489
17977
13016
11062
3307
13020
5740
3636
3447
9350
3634
3177
3.3
3.84
3.84

<L.Q.
16.51
328.9
391.3
<L.Q.
58.4
510
602
<LQ
52.5
75.1
286.3
<LQ
53.8
140.2
268.8
2.04
35.3
3.5

253448
195748
180935
259184
259064
174132
202605
234214
216719
158516
139811
236981
197371
146815
220408
227198
1.06
9.88
9.88

2106
4499
4460
5802
3059
11724
12136
6705
2199
3836
4814
3453
2694
6777
4857
2924
0.054
189.8
189.8

1: amostras coletadas na margem/estação seca; 2: amostras coletadas no fundo/estação seca; 3: amostras coletadas na
margem/estação chuvosa; 4: amostras coletadas no fundo/estação chuvosa; 5: Limite de Quantificação (ICPOES); 6: Valor de
Referência Geoqgênico (Costa, 2010); 7: Valor de Referência da Qualidade (São Paulo, 2005); 8: concentração dos elementos
em mg.Kg-1

O As apresentou uma tendência de elevação nas concentrações longitudinalmente,
sendo que no ponto mais a montante (Tri) as concentrações deste elemento mantiveram-se
abaixo do limite de quantificação do ICPOES (LGqA/UFOP). Dentro da área de estudo os
pontos mais a jusante - Pra e Col, apresentaram as concentrações de arsênio mais
elevadas para as amostras coletadas na margem, independente da sazonalidade, quando
comparadas com o VRG (Costa, 2010) e VRQ (Cetesb, 2005). Devido ao seu
posicionamento dentro da área de estudo, estes pontos sofrem o impacto crescente da
ocupação que ocorre na área de estudo. O ponto Pra apresentou também concentrações
elevadas para os outros elementos analisados, que podem ser derivadas, principalmente, da
influência da mineração histórica de ouro, provavelmente sendo a mina de Passagem a

principal área fonte para os pontos a jusante. Este ponto também pode ser considerado
aquele que apresenta maior suscetibilidade ou risco de intoxicação da população, por se
tratar de área urbana onde ocorre a utilização do rio e de suas margens como local de
recreação e trabalho (garimpo). Apesar das concentrações do arsênio, dentro os elementos
analisados (tabela 1) ser considerada a mais baixa, este elemento pode ser considerado o
mais tóxico para a biota e população local, já que segundo a Portaria no. 518 do Ministério
da Saúde, o arsênio, em águas, é considerado tóxico para humanos a partir da
concentração 0.01 mg/L (Brasil, 2004).
Conclusões
Apesar da área de estudo encontrar-se posicionada no Quadrilátero Ferrífero, cuja
litoestratigrafia favorece a formação de concentrações anômalas de alguns elementos
químicos, sugere-se que as elevadas concentrações de As, Al, Fe e Mn encontradas
possam ter sido influenciadas também pelo impacto da extração aurífera que ocorreu na
região durante séculos, bem como pela poluição difusa.
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RESUMO
A estimativa da tendência temporal de um determinado conjunto de dados ambientais é importante
tanto para a comunidade científica quanto para os órgãos de controle ambiental, uma vez que essa
informação pode embasar atuações preventivas e corretivas. No presente estudo, foram avaliadas,
pelo teste Sazonal de Mann-Kendall (SMK), as tendências temporais do Índice de Qualidade de
Águas - IQA nos cursos d'água da bacia do Rio Paranaíba, considerando os dados obtidos de 2000 a
2011 em dezoito estações de monitoramento da qualidade da água. O Índice de Qualidade das
Águas – IQA reflete a contaminação das águas em decorrência da matéria orgânica e fecal, sólidos e
nutrientes e sumariza os resultados de nove parâmetros. As tendências visualmente constatadas nos
gráficos pelo ajuste LOWESS não foram confirmados pelo teste SMK, uma vez que o teste não
apresentou tendência significativa nas estações de monitoramento durante o período avaliado
(p>0,05). Os resultados demonstraram que os estudos de tendência temporal apresentam grande
relevância para a gestão da poluição dos recursos hídricos a partir de dados de monitoramento,
podendo ser utilizado na avaliação da efetividade dessas medidas.
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento, Qualidade da Água, Poluição Hídrica, Análise Estatística.

ABSTRACT
Estimating the trend of an environmental data set is important for the scientific community as to the
environmental control agencies, because this kind of information can serve as a base for preventive
and corrective actions. In this study, the temporal trends of the Water Quality Index - WQI were
evaluated by the Seasonal Mann-Kendall test (SMK), in the Paranaíba basin, considering the data
obtained from 2000 to 2011 in eighteen water quality monitoring stations. The Water Quality Index WQI reflects the water contamination due to fecal and organic matter, solids, nutrients and
summarizes the results of nine parameters. The observed trends in the graphs by the LOWESS fitting
have not been confirmed by the test SMK, since the test did not show any significant trend in the
sampling stations (p> 0.05). These results showed that the temporal trend studies have great
relevance for the water pollution management from monitoring data. They can be used to assess the
efficiency of such measures.
KEYWORDS: Monitoring, Water Quality, Water Pollution, Statistical Analyses.

1. INTRODUÇÃO
O monitoramento dos dados ambientais, especificamente da qualidade da água, se
faz necessário em função do número de informações diretas e indiretas que ele pode gerar.
A existência de séries históricas e sua interpretação permitem uma melhor compreensão da
evolução temporal e espacial da qualidade ambiental e sua correlação com outros
fenômenos climáticos ou econômicos. No entanto, esses estudos geram uma grande
quantidade de dados distribuídos ao longo do tempo, cuja compreensão deve se valer de
técnicas específicas de análise (Helsel & Hirsch 2002; Shumway & Stoffer, 2006).

A estimativa da tendência temporal de um determinado conjunto de dados
ambientais é importante tanto para a comunidade científica quanto para os órgãos de
controle ambiental, uma vez que essa informação pode embasar atuações preventivas e
corretivas. O objetivo desse trabalho é estudar a série temporal dos dados do índice de
qualidade das águas - IQA das estações de monitoramento da bacia do rio Paranaíba-MG,
através das análises de autocorrelação e tendência temporal.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Área de Estudo
No estado de Minas Gerais, o monitoramento das águas é realizado pelo Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, por meio do Projeto Águas de Minas. Para este
trabalho foram utilizados os dados de IQA para dezoito estações no período de 2000 a
2010. A bacia do Paranaíba contém alguns remanescentes do Cerrado, Cerradão e Floresta
Estacional Semidecidual. Os solos apresentam baixa fertilidade natural, portando há grande
uso de calagem e adubação. Predominam Latossolos e Argissolos na bacia, sendo muito
comum a associação com argila. Nas áreas com altitudes menores encontra-se Latossolo
Vermelho e Vermelho-Amarelo, que possuem elevada acidez, presença de alumínio e
elevados teores de Fe2O3. Sobre o uso do solo, predominam usos diretamente relacionados
à agropecuária e mineração. A atividade agrícola mais comum por toda a região é a
plantação de cana de açúcar.
2.2. Análise
O parâmetro avaliado nesse estudo foi o Índice de Qualidade das Águas – IQA que
reflete a contaminação das águas em decorrência da matéria orgânica e fecal, sólidos e
nutrientes e sumariza os resultados de 9 parâmetros (oxigênio dissolvido, coliformes
termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato total, variação da
temperatura da água, turbidez e sólidos totais). Os valores do índice variam entre 0 e 100 e
os níveis de qualidade são classificados de forma crescente como Muito Ruim, Ruim, Médio,
Bom e Excelente.
A verificação das tendências temporais foi feita a partir da aplicação do modelo
LOWESS (LOcally WEighted Scatterplot Smoothing) e do teste sazonal de tendências de
Mann-Kendall (SMK), considerando ocorrência de sazonalidade em todos os pontos. Por ser
robusto, lidar bem com falhas nas séries de dados e com dados abaixo do limite de
detecção, o SMK é bastante utilizado em estudos ambientais para verificação de tendências
monotônicas (Helsel & Hitch, 2002). Os testes relativos à análise de tendências temporais
foram executados no programa R (v. 2.15.2) (R Development Core Team, 2012), juntamente
com o pacote "Kendall" (McLeod, 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises da Função de Autocorrelação indicaram que as estações PB001, PB003,
PB005, PB007, PB011, PB017, PB027 e PB029 apresentaram autocorrelação significativa.
Essa autocorrelação significativa não é esperada em séries temporais com longos lapsos,
como em coletas trimestrais. Na figura 1 temos as tendências temporais do IQA nas

IQA

estações de monitoramento avaliadas na bacia.

Trimestre
Figura 1: Tendências temporais do IQA de 2000 a 2010 nas estações de amostragem das águas
superficiais da bacia hidrográfica do Paranaíba. As linhas vermelhas indicam a suavização LOWESS,
executada apenas para as séries sem dados faltantes.

Os gráficos indicam que as 18 estações se comportam de maneira diferente para o
parâmetro IQA. Em sete das dezoito estações é possível verificar um comportamento
semelhante, evidenciado pelas linhas vermelhas de ajuste LOWESS. De maneira geral o
IQA parece aumentar até o ano de 2006 e depois ele começa a diminuir progressivamente,
indicando, nesses casos que os dados não se comportam de forma monotônica como
presumido. Estudos recentes sugerem que o triângulo mineiro está deixando de ser uma
região voltada para pecuária e assumindo mais a atividade agrícola (IBGE, 2006). Essa
alteração na economia da região pode estar alterando a qualidade da água, que reflete
diretamente a ocupação do solo e processos naturais.

As linhas de ajuste sugeridas pelo modelo LOWESS não foram comprovadas nos
testes SMK, uma vez que o teste não apresentou tendência significativa em nenhum dos
pontos de amostragem avaliados (p>0,05). De acordo com Helsel & Hirsch (2002),
resultados negativos para a rejeição da hipótese nula nesses testes não provam a ausência
de tendência, devendo-se considerar que evidências disponíveis não são suficientes para
concluir que existe uma tendência.
4. CONCLUSÕES
As tendências do IQA verificadas pelo modelo LOWESS não foram confirmadas
pelos testes SMK aplicados nas dezoito estações de amostragem da bacia do rio
Paranaíba. Os resultados indicam não haver evidências suficientes para concluir que a
qualidade das águas da bacia sofreu alterações no período avaliado. Algumas séries de
dados apresentaram autocorrelação temporal, mesmo sendo baseadas em amostragens
trimestrais, além de comportamento aparentemente não monótono. Essas características
podem comprometer os resultados do teste SMK, podendo estar relacionadas ao fato do
IQA ser um índice composto por parâmetros com características temporais distintas entre si.
Estudos complementares devem avaliar se as tendências temporais do IQA correspondem,
individualmente, àquelas dos parâmetros utilizados na sua composição.
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Resumo: A qualidade da água dos mananciais do meio rural pode ser afetada por diversas atividades
antrópicas. Quando realizadas sem o devido controle, essas atividades podem inviabilizar os usos
mais nobres das águas nas propriedades rurais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar e
comparar, por meio de indicadores físico-químicos, a qualidade da água em três nascentes
localizadas em área rural do município de Diamantina-MG, com diferentes níveis de influência
antrópica. Análises mensais, de setembro/12 a março/13, foram realizadas em campo a fim de se
mensurar os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica (CE), pH e
temperatura, potencial de oxirredução (ORP), e sólidos totais dissolvidos (SDT). Os resultados do
teste Kruskall-Wallis indicaram que os parâmetros OD, CE, ORP, pH apresentaram diferença
significativa entre as nascentes avaliadas. Os parâmetros OD e pH apresentaram valores medianos
fora dos padrões ambientais para águas de classe 2. De maneira geral, a qualidade da água das
nascentes está relacionada aos seus níveis de conservação.
Palavras Chaves: Contaminação, recursos hídricos, poluição hídrica.
Abstract: The water quality of the springs from rural areas can be affected by several anthropic
activities. When performed without proper control, these activities can become unviable the noblest
uses of water in rural properties. The objective of this research was to evaluate and compare through
physical-chemical indicators, water quality of three springs under different degree of anthropic
influence on a rural property located in Diamantina-MG. Samples were collected monthly from
September/2012 to March/2013. The following parameters were analyzed: dissolved oxygen (DO),
Electrical Conductivity (EC), pH and temperature, redox potential (ORP), and total dissolved solids
(TDS). The results indicated that there was a significant difference between springs for DO, EC, ORP
and pH. The DO and pH showed median values out of the Brazilian water quality standards for Class
2 waters. In general, the water quality of the springs is related to their conservation levels.
Keywords: Contamination, Water resources, water pollution.

1. Introdução
As nascentes apresentam grande importância na dinâmica hidrológica, estando
diretamente ligadas à passagem da água subterrânea para a superfície e à formação dos
canais fluviais (FELLIPE et al., 2011). Essa ligação com os dois meios faz com que esses
locais sejam especialmente vulneráveis às atividades antrópicas. As atividades rurais

provocam mudanças no ambiente natural, com reflexos sobre os recursos hídricos (MOTA,
1995) e esses efeitos, sejam de origem natural ou antópica, podem ser caracterizados com
o uso de indicadores físico-químicos da qualidade da água (TOLEDO e NICOLLELA, 2004;
DONADIO, 2005).
O objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar a qualidade da água de três
nascentes localizadas em uma área rural no município de Diamantina/MG.

2. Materiais e Métodos
As três nascentes monitoradas localizam-se na Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas-MG. As análises foram feitas, mensalmente, no período de setembro/2012 a março/
2013. A nascente 1 encontra-se no ponto mais alto em relação as outras duas nascentes
(18° 18' 22''S 43º 42' 09'' W) e encontra-se com uma plantação de cana-de-açúcar no seu
entorno. É considerada uma nascente intermitente. A nascente 2 localiza-se no ponto mais
baixo (-18º 18' 26''S ,-43º 42' 14''W), apresentando um maior nível de assoreamento,
enquanto a nascente 3 (-18º 18' 26''S, -43º 42' 14''W) se origina em uma área com
vegetação mais densa e conservada.
A caracterização físico-química das águas foi feita com o uso de sonda
multiparâmetro Horiba U-51, com a mensuração dos parâmetros: Oxigênio Dissolvido,
Condutividade Elétrica, pH, temperatura, potencial de oxirredução e sólidos totais
dissolvidos. Os valores mensurados foram comparados aos padrões de qualidade de água
nacionais (BRASIL, 2005). A comparação entre os parâmetro mensurados nas três
nascentes foi feita pelo teste Kruskal-Wallis.

3. Resultados e Discussões
As características dos parâmetros avaliados para cada nascente são apresentadas
na Figura 1. De acordo com o teste Kruskal-Wallis, o único parâmetro que não apresentou
diferença significativa entre as nascentes foi a temperatura, com valores medianos variando
de 26°C a 24°C (p>0,05) (Fig. 2.1).
Foram encontradas diferenças significativas para o pH entre as nascentes (p<0,003),
sendo a menor mediana verificada para a nascente 3 (5,9) e a maior para a nascente 2 (6,3)
(Fig. 2.2). As nascentes 1 e 3 apresentaram uma ocorrência de pH inferior aos padrões
ambientais (CONAMA, 357/05) (faixa de 6,0 a 9,0 para águas de classe 2). Esses baixos
valores de pH podem estar associados a causas naturais, especificamente aos ácidos
provenientes da decomposição da matéria orgânica proveniente da vegetação circundante.
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Figura 1. Boxplots dos parâmetros físico-químicos avaliados nas três nascentes.

Foi constatada diferença significativa entre as nascentes (p<0,03) para o ORP. A
nascente 2 apresentou a menor mediana para esse parâmetro (Fig. 2.3), o que pode estar
relacionado a uma maior influência de fontes poluidoras pontuais e difusas no seu entorno,
como efluentes domésticos e processos erosivos.
Verificou-se diferença significativa entre as nascentes para CE (p<0,005) e para SDT
(p<0,004). Os maiores valores medianos de CE (0,10mS/cm) e SDT (0,07g/L) foram
verificados para a nascente 2 (Figs. 2.4 e 2.6) indicando que as atividades da fazenda
podem estar exercendo influência na qualidade da água nessa nascente. No entanto, essa
influência pode ser considerada de baixa intensidade, pois mesmo os teores máximos de
SDT verificados nas águas dessa nascente não ultrapassam os limites previstos na
legislação (500 mg/L para águas de Classe 2).
Por fim, constatou-se diferença significativa entre as nascentes para o oxigênio
dissolvido (p <0,028). De acordo com a figura 2.5, a nascente 3 apresenta teores medianos
de OD significativamente menores que as demais (5,2 mg/L). Essa nascente foi a única com

ocorrências de concentrações de OD inferiores aos padrões de qualidade da água (5 mg/L
O2, águas de Classe 2), o que pode estar relacionado a um aporte de matéria orgânica.
Essa fonte de matéria orgânica pode ser natural, já que essa nascente é circundada por
uma área com vegetação densa.
4. Conclusões
Com exceção da temperatura, todos os parâmetros avaliados apresentaram
diferenças significativas entre as nascentes avaliadas, demonstrando a sensibilidade desses
locais às características do ambiente.
A nascente 2 apresentou os piores valores de SDT, CE e ORP, indicando que as
atividades antrópicas locais estão influenciando a qualidade de suas águas. Contudo, os
valores de SDT ainda estão abaixo dos padrões legais. As ocorrências isoladas de valores
fora dos padrões ambientais para o pH (nascentes 1 e 3) e de OD (nascente 3) podem estar
relacionadas a processos naturais.
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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo caracterizar a influência da expansão urbana do município de
Diamantina-MG na qualidade das águas do Parque Estadual do Biribiri (PEB). A caracterização
da qualidade das águas foi realizada por meio de amostragens mensais em oito pontos de
coleta, sendo cinco no Ribeirão das Pedras e três no córrego do Soberbo. Os dados foram
analisados pela técnica multivariada de agrupamento hierárquico. As análises permitiram
constatar que os pontos de coleta a montante ou mais distantes das áreas com ocupação
antrópica apresentaram águas com melhor qualidade, indicando haver influências das áreas de
expansão urbana de Diamantina nas águas do Parque.
PALAVRAS-CHAVE: Poluição hídrica, unidades de conservação, bacias hidrográficas
ABSTRACT
This study aimed to characterize the effects of urban areas of Diamantina-MG on the water
quality of the State Park Biribiri (PEB). Characterizing quality of waters has been accomplished
through monthly samples collected in eight points, five in das Pedras river and three in Soberbo
stream. Data were analyzed using multivariate hierarchical clustering. The analysis showed that
the samples collected upstream or distant from anthropogenic interference present better
quality, indicating that the PEB’s waters are being affected by the urban expansion of
Diamantina.
KEYWORDS: Water pollution, conservation units, watershed

1. INTRODUÇÃO
O Parque Estadual do Biribiri encontra-se à jusante da região mais densamente
ocupada de Diamantina, em uma área de grande potencial de expansão urbana
(Instituto Estadual de Florestas-MG, 2004). Esse tipo de ocupação tende a causar
alterações no fluxo de sedimentos, nutrientes e poluentes, resultando em perturbações
aos ecossistemas aquáticos, com efeitos variáveis que incluem o assoreamento,
eutrofização e redução da biodiversidade aquática. Esse trabalho objetiva caracterizar
a influência da expansão urbana do município de Diamantina-MG na qualidade das
águas do Parque Estadual do Biribiri (PEB).

2. METODOLOGIA
2.1. Área de estudo
Criado em 22 de setembro de 1998, o Parque Estadual do Biribiri (PEB) possui
16.998,66 hectares e se encontra integralmente dentro do município de DiamantinaMG. Inserido no complexo da Serra do Espinhaço, a cobertura vegetal é composta por
diversas fisionomias do bioma Cerrado, como Matas de Galeria e Campus Rupestres.
Dentre os cursos d’água que drenam para o Parque, destacam-se o Ribeirão das
Pedras e o Córrego Soberbo. Esses cursos d’água percorrem, respectivamente, a
zona urbana de Diamantina e a área do campus da UFVJM, recebendo efluentes
sanitários, antes de adentrar os limites do Parque.
2.2. Análises
A caracterização da qualidade e da influência 09/2012 a 03/2013 em oito
pontos, cinco no Ribeirão das Pedras e três no córrego do Soberbo. Os pontos são
distribuídos em trechos a montante e no interior do Parque (Tabela 1).
Para caracterização físico-química das águas, foram utilizados os seguintes
parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica (CE), pH e temperatura,
potencial de oxirredução (ORP), e sólidos totais dissolvidos. As medições foram
realizadas no campo a partir de um medidor multiparâmetros portátil modelo U-51,
marca Horiba. As medianas dos dados, após padronização na escala Z, foram
analisadas pela técnica de agrupamento hierárquico.
Tabela1: Descrição dos pontos de coleta utilizados no estudo.
Pontos de
Coleta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Coordenadas
geográficas
43°38’52”W
18°14’50”S
43°37’56”W
18°13’38”S
43°37’30”W
18°11’20”S
43°37’16”W
18°10’47”S
43°37’52”W
18°8’58”S
43°33’58”W
18°11’36”S
43°34’58”W
18°11’36”S
43°35’50”W
18°9’ 27”S

Descrição dos pontos
Ponto próximo à estação de tratamento da Copasa.
Após o ribeirão percorrer um trecho urbano da cidade.
Ponto no interior do PEB
Ponto no interior do Parque do Biribiri, a montante do
encontro do Ribeirão das Pedras com o Córrego da Sentinela
Ponto no Ribeirão das Pedras próximo à saída do Parque.
Ponto próximo à nascente do Córrego do Soberbo
Ponto no Córrego do Soberbo no limite do Campus JK com a
estrada
Ponto mais ao interior do Parque do Biribiri, localizado após o
encontro do Ribeirão das Pedras com o Córrego dos Cristais.

3. RESULTADOS
O dendrograma gerado revela dois grupos de pontos de acordo com os
parâmetros amostrados (Figura 1).

Figura 1: Dendrograma das distancias Euclidianas entre os pontos de coleta águas do Ribeirão
das Pedras e do Córrego do Soberbo

O dendrograma apresenta a distância que os pontos apresentam entre si, ou
seja, quanto mais próximos, mais homogêneos (Palacio et.al, 2006). Assim, na
primeira divisão, os pontos P7, P3, P5, P4 e P2 foram agrupados em um grupo e os
pontos P8, P6 e P1 em outro.
Os agrupamentos gerados na análise são coerentes com o nível de influência
antrópica, sendo a menor interferência verificada para os pontos P8, P6 e P1.
Enquanto os pontos P1 e P6 encontram-se próximos às nascentes e a montante das
áreas urbanas, o ponto 8 localiza-se em um trecho do córrego do Soberbo que
apresenta grande trecho a montante com baixa interferência antrópica, indicando que
o processo de autodepuração pode estar reduzindo os efeitos negativos originados
fora da área do Parque.
Já os pontos do segundo grupo (P2, P3, P4, P5 e P7) correspondem àqueles
com maior influência antrópica, pois se encontram imediatamente a jusante das
principais atividades antrópicas verificadas na bacia.

A técnica de agrupamento hierárquico permitiu um agrupamento satisfatório
dos pontos em função das influências antrópica a montante do Parque Estadual do
Biribiri, demonstrando que, a partir dos parâmetros físico-químicos utilizados, já é
possível a diferenciação entre os trechos dos cursos d’água de acordo com o nível de
ocupação antrópica.
4. CONCLUSÕES
As análises permitiram diferenciar os trechos dos cursos d’água próximos às
nascentes ou distantes de interferências antrópicas em relação aos demais. Essa
diferenciação entre os trechos dos cursos d’água indicam que as águas do Parque
estão sofrendo influência das atividades antrópicas a montante. Caso não sejam
adotadas medidas de controle, os efeitos negativos tendem a se agravar, afetando os
processos ecológicos e o potencial turístico do Parque.
Os resultados obtidos até o momento indicam que o Parque Estadual Biribiri
pode estar contribuindo para uma atenuação dos efeitos negativos da ocupação
urbana sobre os cursos d’água. No entanto, essa capacidade deve ser mais bem
avaliada. Sugere-se um aprofundamento das análises dos efeitos da expansão
urbana, considerando parâmetros adicionais de qualidade da água, a fim de embasar
a adoção de medidas de controle ambiental na região.
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Resumo: Turfeiras são produtos da decomposição de vegetais e influenciam diretamente na
composição físico química da água. Poucos estudos associam a influência dos solos na composição
das águas fluviais. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar a composição e o fluxo de material
orgânico e elementar das turfeiras para as águas do córrego Itanguá e do rio Preto, mananciais bacia
do rio Araçuaí. Três pontos de coleta por curso d’água foram escolhidos para amostragem.
Analisaram-se o pH, condutividade elétrica (CE), Oxigênio Dissolvido (OD), Carbono Orgânico (C
org), Nitrogênio (N) e vazão. As águas dos dois mananciais apresentaram alta porcentagem de C org
-1

(1,60 e 1,34%), pH ácido (5,12 e 4,78), baixa CE (0,008 e 0,006 mS cm ) e baixo teor de oxigênio
-1

dissolvido (4,207 e 4,583 mg L O2). As médias de temperatura e nitrogênio foram significativamente
superiores para as águas do córrego Itanguá (20,13 ºC e 0,045% N) e para as do rio Preto (18,82 ºC
-1

-1

-1

e 0,061% N). Cerca de 33.240,95 t ano de C org e 926,64 t ano de N e de 9.403,47 t ano de C org
-1

e 429,33 t ano

de N são lançados para os cursos de água do córrego Itanguá e rio Preto,

respectivamente. Os resultados demonstram a importância das turfeiras na manutenção das
características quali-quantitativas dos recursos hídricos da bacia do Rio Araçuaí.
Palavras-chave: Turfeira, matéria orgânica, qualidade ambiental, bacia hidrográfica.
Abstract: Peat bogs are decomposition products from vegetables and influence directly in the
physicochemical composition of water. Few studies have associated the influence of the soils on the
composition fluvial water. The objective of this study was to evaluate and compare the composition
and the flow of organic material and elemental from the peat bogs for the waters of the córrego
Itanguá and of the rio Preto, headwaters of the rio Araçuaí. Three collection points for each
watercourse were chosen for sampling. Was analyzed the pH, Electrical Conductivity (EC), Dissolved
Oxygen (DO), Organic Carbon (C org), Nitrogen (N) and output flow. The waters of the two
headwaters showed high C org percent (1.60 and 1.34%), acid pH (5.12 and 4.78), low EC (0.008 and
-1

-1

0.006 mS cm ) and low dissolved oxygen (4.207 and 4.583 mg L O2). The averages of temperature
and nitrogen were significantly higher to the waters of the córrego Itanguá (20.13 ºC and 0.045% N)
-1

and for the rio Preto (18.82 ºC and 0.061%N). Around 33.240,95 ton year from C org and 926,64 ton
-1

-1

-1

year from N and of 9.403,47 ton year from C org and 429,33 ton year from N are released to the
waterways of the córrego Itanguá and the rio Preto, respectively. The results demonstrate the
importance of the peat bogs in the maintenance of qualitative and quantitative characteristics of the
water resources from basin of the river Araçuaí.
Keywords: Peat bog, organic matter, environmental quality, watershed.

1. Introdução
Turfeiras são pedoambientes que se desenvolvem pelo acúmulo de matéria
orgânica, sendo o estágio inicial da sequência de carbonificação. Constituídas por cerca de
90% de água (CAMPOS, 2009), na Serra do Espinhaço Meridional podem armazenar até
6.092 m3 ha-1 deste recurso natural e regular a vazão dos cursos d’água no período da seca
(CAMPOS et al., 2012).As principais drenagens formadoras da bacia do rio Araçuaí, grande
rio perene do semiárido do nordeste de Minas Gerais e maior afluente da margem direita do
Rio Jequitinhonha, são o córrego Itanguá e o rio Preto. Suas cabeceiras são formadas por
trufeiras, que funcionam como exportadoras de nutrientes e matéria orgânica para as águas.
A qualidade e quantidade das águas do córrego Itanguá e do rio Preto são
notadamente influenciadas pelas turfeiras de suas cabeceiras. Com o intuito de avaliar e
comparar a contribuição natural de cada um destes mananciais para as águas da bacia do
rio Araçuaí, analisou-se a composição e fluxo de material orgânico e elementar das turfeiras
para das águas do córrego Itanguá e do rio Preto.
2. Material e métodos
2.1. Localização e fisiografia das áreas de estudo
A bacia do rio Araçuaí situa-se entre os paralelos 16º40’S e 18º20’S e meridianos
41º50’W e 43º25’W, na microrregião do Alto Jequitinhonha - MG. Abrange os municípios de
Felício dos Santos e São Gonçalo do Rio Preto onde estão situadas, respectivamente, as
cabeceiras do rio Araçuaí, que em seu curso superior é denominado córrego Itanguá, e as
cabeceiras do rio Preto, afluente do rio Araçuaí.
O clima da região é tipicamente tropical com média anual de 18 a 19 ºC, ocorrendo
uma estação chuvosa e outra seca, bem definidas. Apresenta litologia predominantemente
quartzítica, responsável pela formação de solos com baixa capacidade de retenção de água.
Associadas a estes solos, são formadas as turfeiras, reconhecidas, internacionalmente,
como importantes reguladores da dinâmica hídrica e acumulares de carbono (SILVA et al.,
2005).
2.2. Amostragem e mensuração de parâmetros de qualidade das águas
Foram coletadas amostras em 3 pontos dos cursos d’água das cabeceiras do rio
Preto e em 3 pontos das cabeceiras do córrego Itanguá. As metodologias de coleta estão
preconizadas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. A
temperatura da água, pH, condutividade elétrica (CE) e oxigênio dissolvido (OD) foram

medidos in loco com uma sonda multiparâmetro de qualidade da água da marca Horiba,
modelo U-51. A vazão em todos os pontos de amostragem foi medida com micromolinetes
fluviométricos e o carbono orgânico (C org%) e de nitrogênio (N%) foram determinadas em
analisador elementar LECO CHNSO (NELSON &SOMMERS, 1996). Os dados foram
submetidos à estatística descritiva e para a determinação dos contrastes entre médias foi
utilizado o test-t de Student (p < 0,05).
3. Resultados e discussão
Os resultados das análises são apresentados na Tabela 1 e mostram maiores
coeficientes de variação (CV) dos parâmetros de água do rio Preto comparados aos do
córrego Itanguá. Nesta mesma tabela, observa-se CV de 50,97 para a C org nas águas do
rio Preto. Por outro lado, o maior desvio padrão (1,87) foi observado para o OD.
Tabela 1. Médias, desvio padrão (DP), coeficiente de variação (C.V.) e teste t de Student
para os parâmetros físico-químicos das águas dos mananciais do rio Araçuaí.
Parâmetro

N

córrego Itanguá
Média

DP

CV

rio Preto
Média

DP

Temperatura (°C)
3
20,13
0,20
0,97
18,82
0,69
pH
3
5,12
0,09
1,67
4,78
0,20
-1
3
0,008
0,001
1,25
0,006
0,002
CE (mS cm )
-1
OD (mg L O2)
3
4,21
1,87
44,42
4,58
1,03
C org (%)
3
1,60
0,15
9,16
1,34
0,69
N (%)
3
0,045
0,002
4,84
0,061
0,016
*significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste t de Student.

Teste t

CONAMA

CV

P-valor

375/05

3,68
4,23
26,96
22,41
50,97
26,65

0,03*
0,06
0,60
0,77
0,56
0,03*

6,0 - 9,0
≥6
-

O córrego Itanguá apresentou média de temperatura significativamente maior que a
do Rio Preto (Tabela 1) e um menor percentual médio significativo de nitrogênio. Não houve
diferenças significativas entre médias para a C org. Segundo Feitosa & Manoel Filho (2000),
a condutividade elétrica da água tende a aumentar com a elevação da temperatura. Porém,
não foi observado, entre os locais estudados, diferenças de médias para a condutividade.
As médias de pH e OD foram inferiores aos limites estabelecidos pela resolução
CONAMA 357/05 para cursos d’água de Classe 1. Estes resultados mostram-se
influenciados pelas turfeiras. A decomposição da matéria orgânica nos cursos d'água pode
diminuir o teor de OD, bem como o pH da água (PALHARES et al., 2000).
As turfeiras do córrego Itanguá e do rio Preto apresentaram, respectivamente,
vazões na ordem de 0,067 e 0,023 m3 s-1. Estas medidas, analisadas juntamente com
aquelas da Tabela 1, nos fornecem uma estimativa de carga média de 1,069 kg s-1
(33.240,95 t ano-1) de C org e 0,030 kg s-1 (926,64 t ano-1) de N e de 0,302 kg s-1 (9.403,47 t

ano-1) de C org e 0,014 kg s-1 (429,33 t ano-1) de N são lançados para os cursos de água do
córrego Itanguá e rio Preto, respectivamente.
4. Conclusões
As turfeiras estudadas conferiram às águas dos mananciais do rio Araçuaí alta
porcentagem de C org, pH ácido, baixa CE, baixo teor de OD e baixos teores de N. O pH e
OD se encontram dentro dos padrões ambientais para águas de Classe 1. As alterações do
pH e OD apresentam causa natural e não comprometem a qualidade dessas águas. Os
resultados demonstram a importância das turfeiras na conservação da qualidade e da
quantidade dos recursos hídricos da bacia do rio Araçuaí.
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Resumo: O Pegmatito do Córrego da Vala Grande pertence ao Distrito Pegmatítico de
Governador Valadares. Os cristais de berilo (variedade água-marinha) estudados
apresentam-se na forma de cristais anédricos, raramente subédricos, embora alguns
autores, descrevam a predominância de cristais euédricos provenientes desse pegmatito. A
cor varia de um azul-escuro a claro, dependendo da concentração de elementos cromóforos
que entram na estrutura cristalina do mineral como impureza. Quanto à estrutura
cristalográfica, os cristais passam por acréscimo de parâmetro ao, enquanto o parâmetro co
permanece constante. Há pouca variação de densidade, índice de refração e birrefringência,
com nε entre 1,570 a 1,578 e 1,580 a 1,589 para o nω, densidade entre 2,69 a 2,72 e
birrefringência entre 0,009 a 0,011.
Palavras-chave: Pegmatito, água-marinha, mineralogia.

Abstract: The Corrego da Vala Grande Pegmatite situated in the Governador Valadares
Pegmatitic Disctrict. The beryl crystals (aquamarine variety) studied exhibit external form
anhedral, rarely subhedral. The variation in color, dark to light blue, depending on the
concentration of impurities that enter the crystal structure. Regarding the crystal structure,
the crystals undergo additional parameter ao and the parameter co remains constant. Show a
small variation in the physical parameters, with nε between 1.570 to 1.578 and 1.580 to 1.589
for nω, density from 2.69 to 2.72 and birefringence between 0.009 to 0.011.
Key words: Pegmatite, aquamarine, mineralogy

1. Morfologia, Cor e Pleocroísmo dos Cristais de Água-Marinha
No Pegmatito do Córrego da Vala Grande, ocorre cristais de água-marinha
apresentado morfologia anédricas predominantes sobre as subédricas, podendo ser
formados em corpos de substituição ou apresentarem pequenas porções de cristais
euédricos.
A geração do berilo corresponde àqueles originados na zona mural chamados de
escória, apresentam-se geralmente opacos a translúcidos, prismáticos, com coloração
esverdeada à azulada-leitosa e dimensões dessimétricas. No entanto, podem apresentar
porções transparentes de água-marinha de qualidade gemológica (olho), associada
geralmente a feldspato potássico pertitizado, quartzo e moscovita.
As amostras coletadas apresentam dicroísmo. No caso dos cristais de água-marinha
de coloração azul verifica-se na direção nω dicroísmo azul-claro ou incolor e na direção nε
azul-celeste; para os cristais de coloração azul-esverdeada o dicroísmo se dá em tons de
verde-amarelado a incolor e verde-azulado. Os cristais de água-marinha provenientes dessa
lavra, apresentam cores azul-escuro, azul-esverdeado e azul-claro.
2. Parâmetros de Cela Unitária
Segundo Deer et al. (1992), as constantes de cela unitária para o berilo são ao =
9,21Ǻ, co = 9,20Ǻ e Z=2. Alguns autores, como Deer et al. (1992) e Sampaio Filho et al.
(1973), sugerem que o parâmetro ao passa por acréscimo com a entrada de outros
elementos químicos (Fe, Mn, Mg, dentre outros álcalis) na estrutura do berilo, enquanto co
permanece constante. Verifica-se, para o caso estudado que a entrada de álcalis na
estrutura de cristais de água-marinha amostrados resulta em um acréscimo de parâmetro ao,
enquanto que o valor de co permanece constante ou com acréscimo insignificante. Como
observa-se na Tabela 1, há uma pequena variação nos parâmetros de cela unitária.
Tabela 1 – Dados dos parâmetros de cela unitária e da relação co/ao das amostras de berilo (águamarinha) analisadas provenientes do Pegmatito Córrego da Vala Grande, Minas Gerais.
Amostra

ao (Ǻ)

co (Ǻ)

V (Ǻ3)

co/ao

CVG1

9,15300 (1)

9,19810 (3)

676,15

1,00490 (3)

CVG4

9,21465 (1)

9,19410 (1)

676,25

0,99777 (1)

CVG5

9,20785 (1)

9,19795 (3)

975,75

0,99892 (3)

CVG6

9,21245 (2)

9,20810 (4)

676,45

0,99953 (2)

3. Densidade Relativa, Índice de Refração, Birrefringência e Caráter Óptico
A análise da densidade relativa, considerando-se todas as amostras de berilo,
forneceu valores compreendidos entre 2,69 a 2,72. Os valores dos índices de refração

variam de 1,570 a 1,578 para o nε e de 1,580 a 1,589 para o nω, com valores de
birrefringência variando entre 0,009 e 0,011.
Observou-se ainda, uma tendência sugestiva de uma relação positiva entre os dados de
densidade e índice de refração (nω, nε), ocorrendo uma constância de valores. Essa
correlação positiva estaria relacionada ao acréscimo observado nos teores de álcalis, na
mesma sequencia acima, a partir dos dados de Marciano (1995), Gandini (1999) e deste
trabalho, que também indicam a existência de um zoneamento geoquímico interno nos
corpos, responsáveis pela variação desses parâmetros em amostras do mesmo pegmatito.
b

2,82

2,82

2,80

2,80

2,78

2,78

2,76

CVG
FJN
LPN
LMG
LDD

2,74
2,72

Densidade (d)

Densidade (d)

a

2,74
2,72

2,70

2,70

2,68

2,68

2,66
1,568

1,570

1,572

1,574

1,576

1,578

1,580

1,582

1,584

CVG
FJN
LPN
LMG
LDD

2,76

2,66
1,578

1,580

Índice de refração nε

1,582

1,584

1,586

1,588

1,590

1,592

1,594

Índice de Refração nω

Tabela 2 - Diagramas d x nω e d x nε exibindo uma tendência sugestiva de uma correlação positiva
(CVG - Córrego da Vala Grande).

No caso das amostras de água-marinha, proveniente do Pegmatito Córrego da Vala
Grande (CVL) nenhuma apresentou sinal e caráter ópticos anômalos, tratando-se em sua
totalidade de cristais uniaxiais negativos.
4. CONCLUSÃO
As amostras do Pegmatito Córrego da Vala Grande apresentam-se, em sua maioria,
na forma anédrica, sendo menos comum a forma subédrica, com coloração que varia de
azul intenso a azul claro, sendo presente também a cor azul-esverdeada. Quanto aos
parâmetros de cela unitária, há maior variação no parâmetro ao, devido à entrada de álcalis
na estrutura cristalina das amostras de água-marinha enquanto co permanece constante ou
apresenta pequenas variações. A variação de índices de refração e densidade relativa está
relacionada com a quantidade de álcalis, neste caso ocorre pouca variação dos mesmos,
com birrefringência variando dentro dos parâmetros comum das variedades de berilo. Os
mesmos apresentaram caráter óptico uniaxial negativo.
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RESUMO: O Pegmatito Dada pertence ao Distrito Pegmatítico de Governador Valadares, no

Campo de Galiléia - Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasil. É caracterizado por pegmatitos
zonados complexos, encaixados em gnaisses graníticos, sendo produtor de minerais
industriais e gemológicos. Sabe-se que a caracterização geoquímica do berilo, resulta, na
caracterização geoquímica dos pegmatitos, dos quais se originam os cristais. Deste modo,
foram realizadas análises químicas e físicas em quatro cristais de berilo, variedade águamarinha, com cor variando do azul ao azul-esverdeado para obtenção de sua caracterização
mineralógica. Por meio da razão co/ao, obtida por difração de raios X (DRX), caracterizou-se
os cristais de berilo como predominantemente do tipo T e secundariamente do tipo N; por
Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), verificou-se a
presença de CO2, CH4 e H2O tipo II; por análises termodiferenciais e termogravimétricas
(ATD/ATG) indicando dois intervalos de perda de massa (H2O e CO2 ± CH4), que variam de
0,5 a 1,6%. A densidade variou de 2,69 a 2,71 e os índices de refração nω 1,574 a 1,578, o
nε entre 1,583 e 1,587.
Palavras chave: pegmatito, água-marinha, mineralogia

ABSTRACT: The Dada Pegmatite situated in the Governado Valadares Pegmatitic District,
in the Galiléia - Conselheiro Pena Field, Minas Gerais State, Brazil. It is characterized by
complex zoned pegmatites, enclosing in granitic gneisses, being a producer of industrial and
gemological minerals. It is known that a geochemical characterization of beryllium, resulting
in the characterization geochemistry of pegmatite which originate crystals. Were made
chemical and physical analyzes on four crystals of beryl, variety aquamarine, with color
ranging from blue to blue-green to obtain its mineralogical characterization. By means of the
co/ao, obtained by X-ray diffraction (XRD), characterized crystals of beryllium as
predominantly T-type and secondary N-type; FTIR verified the presence of CO2, CH4 e H2O
tipo II; ATD/ATG indicated two intervals of weight losses (H2O e CO2 ± CH4) varying from 0,5
a 1,6%. The density ranged from 2.69 to 2.71 and the refractive indices nω 1.574 to 1.578,
the nε between 1.583 and 1.587.
Key Words: pegmatite, aquamarine, mineralogy

1. Introdução
Nesse trabalho serão tratadas as características físico-químicas e ópticas de 10
amostras de berilo provenientes do Pegmatito Dada, situado à sudeste da cidade de
Governador Valadares, MG, pertencente à Folha Conselheiro Pena.
A estruturação desse corpo pegmatítico é do tipo zonado complexo com alto grau de
diferenciação, no qual as principais rochas representativas dessa unidade é o tonalito e
granodiorito gnaissificados, de idades entre 625-585 Ma.

2. Geologia
A região de estudo compreende a Suíte Granítica Galiléia, associada a pegmatitos
zonados de alto grau de diferenciação, no qual a mineralogia principal é composta por
feldspato potássico, muscovita, biotita e quartzo. Esse zoneamento geoquímico interno do
corpo pegmatítico indica variações locais nas composições dos fluidos. Os minerais
acessórios mais comuns são: albita, berilo (água-marinha e goshenita), espodumênio,
granada, turmalina (preta) (NEwman-Carvalho 2009).

3. Métodos analíticos
Foram analisadas 10 lâminas de 4 cristais de água-marinha do Pegmatito Dada que
apresentam cores variando de azul a azul-esverdeado. Os dados foram obtidos a partir de
caracterização química e mineralógica, por meio dos resultados apontados pela
Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e pela
densidade, índice de refração e morfologia.

4. Propriedades físicas e químicas
Dar & Phandke (1964) descreveram que, geralmente, a variedade azul do berilo
(água-marinha) está associada a pegmatitos zonados simples, com baixo grau de
diferenciação ou às zonas mais externas de pegmatitos zonados com maior grau de
diferenciação. Este fato é observado no caso do Pegmatito Dada, uma vez que os cristais
de água-marinha ocorrem, geralmente, na zona mural associados com quartzo, feldspato
potássico e moscovita.
Segundo Cerny & Hawthorne (1976), as propriedades físicas do berilo variam em
função de seu quimismo, havendo uma correlação positiva entre o teor de álcalis na
estrutura do mineral e os valores de densidade, índice de refração (nω e nε) e birrefringência.
A análise das densidades relativas, considerando-se as 10 lâminas de água-marinha,
forneceram valores compreendidos entre 2,69 [cristal de coloração azul-esverdeado LDD1]
e 2,71 [cristais de coloração azul claro LDD2, LDD3, LDD5] (Tabela 1).

Tabela 1: Propriedades físicas e parâmetros de cela unitária das amostras de berilo porovenientes do Pegmatito
Dada, Minas Gerais (Newman-Carvalho, 2009).

Amostra

Cor

d

co/ao

nω

nε

∆

LDD1

Azul-esverdeado

2,69

0,99848 (2)

1,574

1,582

0,008

LDD2

Azul claro

2,71

0,99801 (2)

1,578

1,587

0,009

LDD3

Azul claro

2,71

0,99893 (1)

1,576

1,585

0,009

LDD4

Azul claro

2,70

0,99844 (1)

1,574

1,583

0,009

LDD5

Azul claro

2,71

0,99773 (2)

1,576

1,585

0,009

LDD6

Azul claro

2,70

0,99294 (2)

1,577

1,585

0,008

De acordo com os índices de refração, para os cristais estudados, o nω variou entre
1,574 e 1,578, enquanto que o nε entre 1,583 e 1,587; a densidade variou de 2,69 a 2,71 e a
birrefringência de 0,008 a 0,009.

4.1. Espectroscopia de Absorção no Infravermelho - FTIR
A partir dos dados de FTIR (Figura 1), de acordo com Aurisicchio et al. (1994), foi
realizada uma correlação das bandas situadas próximo a 1.200 cm-1 e a 810 cm-1, referentes
às ligações Si-O-Si e Be-O, respectivamente, com as razões co/ao, o que permitiu
caracterizar os politipos das amostras de berilo, ressaltando a classificação de Aurisicchio et
al. (1994), como referenciado anteriormente.

H 2O(I,II)

4000

CH 4

CO2

H2 O (I,II)

1.200

800

Figura 1: Espectros de FTIR
referentes aos cristais de berilo
provenientes do Pegmatito Dada,
destacando as bandas de absorção
dos componentes fluidos contidos no
hospedeiro.

3000
2000
1000
Transmittance / Wavenumber (cm-1)

A presença de moléculas de H2O tipo II (berilo com taxa média de substituição do
elemento Be em posições tetraédricas, T-berilo), nas amostras estudadas é um indicativo
indireto de uma alta concentração de íons alcalinos compensadores de carga, como por
exemplo, Cs+, Na+, Li+, K+, etc. Observa-se que, de um modo geral os resultados obtidos

para densidade relativa, índices de refração e birrefringência são compatíveis com a química
descrita nos espectros de FTIR, sendo que as amostras que apresentaram picos mais
pronunciados para a H2O tipo II apresentaram um acréscimo nas propriedades físicas
dessas amostras, o que indica uma maior entrada de íons compensadores de carga.

5. Resultados
Os estudos realizados permitem inferir que o corpo pegmatítico alvo deste estudo é
diferenciado, apresentando alto grau de diferenciação. Pode-se considerar ainda que no
mesmo pegmatítico ocorrem variações do polítipo de berilo, com predominância do tipo T
sobre o tipo N, segundo a zona a qual pertencem as amostras. Os dados sugerem a
ocorrência de uma evolução por fracionamento magmático no curso de cristalização do
pegmatito. Esses cristais são descritos como berilos césio-litiníferos. Corroboraram com
essa evolução os dados físicos e químicos e as bandas de espectroscopia de FTIR para os
cristais analisados.
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RESUMO: O Pegmatito Fiote/Jonas possui mineralogia principal constituída por feldspato
potássico, quartzo e moscovita. O foco do presente trabalho são as variedade de berilo
água-marinha e heliodoro. As amostras apresentam coloração variando de azul
escuro/médio a amarelo. Os índices de refração variaram de 1,584 e 1,593 para o nω, 1,574
e 1,582 para o nε e a birrefringência entre 0,009 e 0,011. Os valores obtidos para os
parâmetro de cela unitária sugerem a entrada de álcalis na estrutura dos cristais de berilo
amostrados, resultando em um acréscimo do parâmetro co, enquanto que o valor de ao
permanece constante ou sofre um acréscimo insignificante.
Palavras-chaves: pegmatito, água-marinha, mineralogia

ABSTRACT: The Fiote/Jonas Pegmatite presents primary mineralogy consists of potassium
feldspar, quartz and muscovite. This work refers to the mineralogical characterization of
beryl, aquamarine and heliodor varieties. The samples have color ranging from dark to
medium blue and yellow. The refractive indices vary between 1.584 and 1.593 for nω, 1.574
and 1.582 for nε and birefringence between 0.009 and 0.011. The values obtained for the unit
cell parameter suggest a input to the alkali in the structure of sampled crystals beryl,
resulting in an increase in co parameter, while the value the parameter ao remains constant or
has a negligible increase.
Keywords: pegmatite, aquamarine, mineralogy

1. Localização da Área De Estudo
A área de estudo deste trabalho, o Pegmatito Fiote/Jonas, localiza-se no Distrito
Pegmatítico de Governador Valadares e está situado segundo as coordenadas UTM 242833
a leste e 7875416 a norte. É possível observar na Tabela 1, as principais características do
pegmatito alvo.
Tabela 1. Descrição do pegmatito Fiote/Jonas.
Pegmatito

Dimensão e
Morfologia

Rocha
Encaixante

Mineralogia
Principalmente

Mineralogia Acessória

Status

Fiote/Jonas

tabular
grande

quartzo-biotitaxisto

feldspato
potássico,
quartzo,
moscovita

albita, berilo (água-marinha e
heliodoro), nióbio-tantalatos,
granada, turmalina (azul, verde
e rósea)

ativo

2. Considerações Gerais: Berilo
O nome berilo tem sua origem na palavra latina beryllus, cujo significado refere-se à
coloração mais comum deste mineral, que é o verde-claro-azulado (Sauer 1982). É um dos
mais importantes silicatos e possuidor de uma grande gama de cores.
O berilo é encontrado em diversos ambientes, sendo que o berilo-gema está
associado, geralmente, à pegmatitos graníticos cuja mineralogia básica se assemelha à do
granito, podendo ainda ser encontrado em depósitos secundários, como em eluviões e
aluviões.
3. Morfologia dos Cristais
Nos pegmatitos pertencentes ao Distrito Pegmatítico de Governador Valadares
ocorrem cristais de berilo das variedades goshenita (incolor), água-marinha (azul), heliodoro
(amarelo limão) e morganita (rósea), em sua maioria são de aplicação gemológica.
Embora, Marciano (1995), Gandini (1999), dentre outros autores, descrevam a
predominância de cristais euédricos proveniente de Fiote/Jonas, os cristais de berilo
amostrados neste pegmatito apresentam, em geral, morfologia anédrica predominante sobre
a subédrica, podendo ter sido formado em corpo de substituição ou representar pequena
porção de cristal euédrico.
No pegmatito estudado é possível identificar três gerações de berilo, a primeira
corresponde àqueles originados na zona mural chamados de escória, geralmente opacos a
translúcidos, prismáticos, com coloração esverdeada à azulada-leitosa e dimensões
decimétricas. A segunda geração refere-se aos cristais de utilização gemológica, geralmente
transparentes e por vezes translúcidos, com coloração azul forte, amarela e incolor,
comumente euédricos, prismáticos e raramente, com terminações em pinacoides, suas

dimensões variam de decimétricas a centimétricas. A terceira geração corresponde aos
cristais de alta qualidade gemológica originários de unidades de substituição, apresentam,
comumente, hábito prismático com terminação em pinacoides e suas dimensões são,
geralmente, centimétricas e, às vezes, decimétricas.
As amostras coletadas apresentam dicroísmo, no caso dos cristais de águamarinha de coloração azul apresenta na direção nω dicroísmo azul-claro ou incolor, na
direção nε é azul-celeste. Já no caso dos cristais de heliodoro o dicroísmo presente é fraco e
resulta nos tons amarelo-dourado e amarelo-limão.
4. Parâmetros de Cela Unitária
Segundo Deer et al. (1992), as constantes de cela unitária para o berilo são ao =
9,21Ǻ, co = 9,20Ǻ e Z=2. Alguns autores, como Deer et al. (1992) e Sampaio Filho et al.
(1973), sugerem que o parâmetro ao sofre acréscimo com a entrada de outros elementos
químicos (Fe, Mn, Mg, dentre outros álcalis) na estrutura do berilo, enquanto co permanece
constante. No entanto, os valores obtidos para as amostras estudadas, sugerem, em sua
maioria, o proposto por Marciano (1995), Gandini (1999) e De Carvalho (2004). A entrada de
álcalis na estrutura dos cristais de berilo amostrados resulta em um acréscimo do parâmetro
co, enquanto que o valor de ao permanece constante ou sofre um acréscimo insignificante.
Desta forma, observa-se, na Tabela 2, que os valores da relação co/ao das amostras
oriundas do Pegmatito de Fiote/Jonas há uma pequena variação.
Tabela 2. Dados dos parâmetros de cela unitária e da relação co/ao das amostras de berilo analisadas
provenientes do pegmatito de Fiote/Jonas, Minas Gerais.

Amostra
FJN1

ao (Ǻ)
9,21099 (1)

co (Ǻ)
9,19805 (1)

V (Ǻ3)
675,83

co/ao
0,99859 (1)

FJN4

9,21883 (3)

9,16361 (6)

674,45

0,99401 (2)

FJN6

9,20905 (1)

9,20009 (6)

675,70

0,99903 (6)

FJN7

9,21822 (1)

9,19867 (2)

676,94

0,99788(2)

5. Densidade Relativa, Índice de Refração, Birrefringência e Caráter Óptico.
A análise das densidades relativas, considerando-se todas as amostras de berilo
provenientes do pegmatito de Fiote/Jonas (FJN), forneceram valores compreendidos entre
2,70 a 2,80. Os valores dos índices de refração, variaram entre 1,584 e 1,593 para o nω,
1,574 e 1,582 para o nε, com valores de birrefringência variando entre 0,009 e 0,011.
(Tabela 3).

Tabela 3. Dados das propriedades físicas de 4 cristais de berilo provenientes do corpo pegmatítico de
Fiote/Jonas, Minas Gerais.

Amostra
Cor
FJN1
azul-escuro
FJN4
azul-médio
FJN6
amarelo
FJN7
azul-escuro
Observou-se, ainda, uma tendência

d
nε
nω
∆
1,582
1,593
0,011
2,80
1,577
1,586
0,009
2,70
1,574
1,584
0,010
2,72
1,582
1,591
0,009
2,76
sugestiva de uma correlação positiva entre os

dados de densidade e índice de refração (nω, nε), onde ocorre, de modo geral, um acréscimo
considerável nos valores desses dois parâmetros na Lavra de Fiote/Jonas. Essa correlação
positiva estaria relacionada ao acréscimo observado nos teores de álcalis, na mesma
sequência acima, a partir dos dados de Marciano (1995), Gandini (1999) e deste trabalho,
que também indicam a existência de um zoneamento geoquímico interno no corpo,
responsável pela variação desses parâmetros em amostras de um mesmo pegmatito. No
caso das amostras coletadas para este estudo foi identificado que os cristais possuem
caráter uniaxial negativo..

6. Conclusão
Observando-se as amostras do Pegmatito de Fiote/Jonas, é possível notar que em
sua maioria apresentam-se cristais de morfologia anédrica predominante sobre a subédrica
e pequena porção de cristal euédrico e em relação aos parâmetros das celas unitárias e a
entrada de álcalis na estrutura dos cristais, as amostras de berilo aparecem com pouca
variação. Foram observadas também uma tendência sugestiva de uma correlação positiva
entre os dados de densidade e índice de refração (nω, nε) foi verificado que a totalidade de
seus cristais se mostram de forma uniaxial negativo.
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Resumo:
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade d’água, que será captada a partir do Baixo
curso do Rio São João, RJ, atendendo a uma demanda de adução para as residências da região de
Unamar (Cabo Frio) e Barra do São João (Casimiro de Abreu). As amostragens foram realizadas no
mês de Setembro/2012, no período seco, coincidindo com a maré de sizígia (condição extrema de
entrada e saída de água do mar), as amostragens foram feitas em 4 pontos, em 3 profundidades
distintas, seguindo um gradiente de salinidade. Para a avaliação da qualidade da água, foram
estudados e analisados os seguintes parâmetros: turbidez, temperatura, OD, DBO, Clorofila,
feopigmentos, material particulados em suspensão e carbono orgânico particulado. As variáveis
indicam que a qualidade da água vem sofrendo impactos da ação antrópica, mas ainda guarda
condições adequadas ao abastecimento humano após tratamento convencional. O trabalho é uma
contribuição metodológica para avaliações rápidas da qualidade da água em ambientes costeiros.
Palavras-chave: qualidade da água, monitoramento ambiental, abastecimento humano, ambientes
costeiros.

Abstract:
The main purpose of this paper is to presents the results of the quality of water that were collected
from the lower course of the River São João - RJ, meeting a demand of water supply to the
residences of the region Unamar (Cabo Frio) and John Bar (Casimiro de Abreu). The samples were
taken in September/2012, with the dry season coinciding with the spring tide (extreme condition of
entry and exit of seawater). The samples were taken at four points in three different depths, following
a salinity gradient . For the assessment of water quality were studied and analyzed the following
parameters: turbidity, temperature, DO, BOD, Chlorophyll, phaeopigments, particularly materials in
suspension and organic carbon. Variables indicate that the water quality is suffering impacts of human
action, but still has suitable conditions for human supply after conventional treatment. The work is a
methodological contribution to rapid assessments of water quality in coastal environments

Keywords: water quality, environmental monitoring, human supply, coastal environments
I Introdução
A água é fundamental ao desenvolvimento econômico e à vida do planeta. Esta tem
sido alvo de constante preocupação nos diversos segmentos da sociedade pelo
comprometimento da qualidade e escassez. Com a diversificação dos seus usos, os
impactos negativos produzidos pelas atividades antrópicas vêm causando grandes danos às
bacias hidrográficas, colocando em risco os recursos hídricos, afetando a qualidade da água

para consumo humano por meio da contaminação e provocando a escassez em
determinadas regiões.
A contaminação das águas pode ser de origem física, química e biológica, podendo
ser proveniente do desmatamento, do lançamento de esgoto não tratado, poluentes do ar
(chuva ácida), metais pesados, entre outros, mas processos resultantes do crescimento da
população e padrões gerais do consumo humano. Os resultados desses acontecimentos
são os inumeráveis prejuízos sanitários às populações, que utilizam a água para sua
sobrevivência, resultando em graves problemas de saúde pública. Com o lançamento de
esgoto na água e, por descarga de resíduos de animais, transportam grande variedade de
patogênicos, entre eles bactérias, vírus, protozoários ou organismos multicelulares que
podem acarretar em doenças gastrointestinais (Vianna et al. 2013a, b). Segundo Setti.A et al
(2000). estima-se que atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em condições
insuficientes de disponibilidade de água para consumo e que, em 25 anos, cerca de 5,5
bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas com moderada ou séria falta d’água.
Este trabalho tem o objetivo avaliar a qualidade das águas do baixo curso do Rio São
João (Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro), a fim de se determinar a viabilidade de captação
de água para consumo humano. Além disto, a metodologia de abordagem está sendo
testada para fins de avaliação rápida da qualidade da água em ambientes estuarinos.
II Materiais e Métodos
O baixo curso do Rio São João (Figura 1) inicia-se no trecho que corre a partir do
vertedouro da represa de Juturnaíba, até o seu estuário. É um trecho de pouco mais de 35
km, que, nos anos 1980, recebeu uma grande obra de retificação e drenagem por parte do
DNOS (Primo and Völckler, 2003). O objetivo desta intervenção, expresso nos documentos
da época, era a construção de um grande projeto de rizicultura que constituir-se-ia em um
grande celeiro para o estado do Rio de Janeiro.
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Figura 1: Localização do Rio São João, identificando a fração retificada em seu baixo curso.

A avaliação da qualidade da água foi feita em quatro pontos, seguindo um gradiente
de salinidade da desembocadura do rio, até o início do trecho retificado (Figura 1). Para o
período amostral, realizado em Setembro/2012, a equipe coletou amostras durante três
ciclos de maré, a cada três horas, em quatro estações e em três profundidades distintas. Os
períodos amostrais foram estabelecidos de forma a coincidirem com marés de sizígia. A
altura da maré foi acompanhada, através da instalação de régua, no baixo curso do rio.
Em cada estação foram coletadas amostras d’água na superfície, meio e fundo,
onde, simultaneamente, foram feitas as medições dos parâmetros físico-químicos da água.
Para análise da água, foram determinados os seguintes parâmetros: DBO, Clorofila a,
feopigmentos, material particulado em suspensão e carbono orgânico particulado, seguindo
a metodologia de Grasshoff et al.(1983).
III Resultados e discussões
As figuras 2 a 4 apresentam os dados obtidos nas 4 estações (A, mais a montante,
B, C e D, mais a jusante), comparando com a altura da maré (traço contínuo). Os dados de
superfície, meio e fundo foram integrados em uma barra de erro, pois observou-se que não
havia significativa estratificação, nem mesmo na amostra mais estuarina. A ausência de
estratificação já havia sido observada por Benigno et al. (2003).

Fig. 2: Turbidez nas estações A (a montante) a D (a jusante), comparadas com a altura de maré (linha contínua)

Fig. 3: DBO nas estações A (a montante) a D (a jusante), comparadas com a altura de maré (linha contínua)

Fig. 4: carbono orgânico particulado nas estações A (a montante) a D (a jusante), comparadas com a altura de
maré (linha contínua)

O parâmetro pH possui variação de 6,5 a 8, valores aceitáveis segundo a CONAMA
357(2005), para o abastecimento humano, sendo que os valores mais elevados estão
associados ao aumento da salinidade, durante a maré alta. Os valores apresentados
indicam que a área não é muito afetada por processos que venham a provocar a queda no
pH, particularmente a lixiviação de ácidos orgânicos do solo. Temperatura é elevada (21,5ºC
a 24,0ºC), característica desta latitude e parece oscilar em função dos níveis de mistura
água do mar/água doce. Da mesma forma que para os outros parâmetros, não observa-se
significativa estratificação de água.
A turbidez variou entre 4,36 a 49,50 NTU, estes valores caracterizam a água
indicando também um reduzido aporte de material particulado em suspensão. Os pontos C e
D apresentaram maior turbidez provavelmente em função de processos de ressuspensão
dos sedimentos do fundo e relacionado à produtividade primária.
A Demanda Bioquímica de Oxigênio, apresentou valores baixos variando de 0 a 4
mg.L, o que comprova não haver indícios de anoxia, seja por processos naturais, seja por
processos antrópicos. Material particulado em suspensão e o Carbono orgânico em
suspensão apresentaram valores altos indicando a presença de lixiviação e de erosão.
IV Conclusão
Conclui-se do estudo que a qualidade da água já sofre alguma influência da
ocupação humana na bacia de drenagem, mas sua qualidade ainda pode ser adequada à
captação, exclusivamente nos momentos quando não existe mistura com a água do mar. O
estudo também permitiu um mecanismo de avaliação da qualidade da água realizado em
apenas 3 dias. Realizando mais uma amostragem de 3 dias em período chuvoso, ter-se-ia
uma excelente avaliação da qualidade da água em um período relativamente curto.
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RESUMO
Os basaltos da formação Serra Geral, que afloram na região de Jaú (SP), formaram-se em um
ambiente diferente daquele que há na superfície terrestre atual. Os minerais que formam essas
rochas estão hoje em desequilíbrio químico e tendem a se transformar em outros, mais estáveis.
Assim, este trabalho avaliou o comportamento geoquímico dos elementos durante o intemperismo em
dois afloramentos de rochas basálticas e seus produtos de alteração, solos (horizonte C). Os
resultados indicaram dois diferentes ambientes e estágios de intemperismo para as rochas basálticas
e seus produtos de alteração (solos): um ambiente de intemperismo agitado e de alta lixiviação e um
ambiente calmo e de menor alteração intempérica.
Palavras-chave: mobilidade geoquímica, intemperismo, basalto.
ABSTRACT
The basalts of the Serra Geral formation in the region of Jaú (SP), formed in an environment that is
different from the current earth surface. The minerals that make up these rocks are now in chemical
imbalance and tend to turn into others, which are more stable. This study evaluated the geochemical
behavior of elements during weathering in two outcrops of basalts and its products, soil (C horizon).
The results indicate two different environments and stages of weathering for the basaltic rocks and
their weathered products (soil): a turbulent environment with high lixiviation and a calm and less
weathered environment.
Keywords: geochemical mobility, weathering, basalt.

1. INTRODUÇÃO
O intemperismo é o resultado dos diversos elementos da atmosfera e, em particular,
da água, do oxigênio, do gás carbônico e da temperatura sobre as rochas (Melfi, 1967). O
intemperismo é um processo tipicamente destrutivo, que permite o desenvolvimento de
novos minerais a partir daqueles alterados (Melfi & Pedro, 1977). São originadas partículas
minerais discretas (produtos residuais) presentes na rocha matriz, que permanecem mais ou
menos inalteradas, ao lado de novos minerais formados/transformados por intemperismo,
além de materiais em solução (Suguio, 2003). Os produtos do intemperismo, rocha alterada
e solo, estão sujeitos a outros processos do ciclo supérgeno – erosão, transporte,
sedimentação – os quais acabam levando à denudação continental, com o conseqüente
aplainamento do relevo (TEIXEIRA et al., 2000).

Os basaltos da formação Serra Geral, que afloram na região de Jaú (SP), formaramse em um ambiente diferente daquele que há na superfície terrestre atual, onde pressão e
temperatura são baixas e onde a água e o oxigênio são muito abundantes. Os minerais que
formam essas rochas estão hoje em desequilíbrio químico e tendem a se transformar em
outros, mais estáveis. Neste sentido, este trabalho tem como diretriz principal avaliar o
balanço geoquímico de dois afloramentos de rochas basálticas da formação Serra Geral e
seus produtos de alteração intempérica, (solos - horizonte C), a fim de avaliar o
comportamento geoquímico dos elementos durante o intemperismo.
2. MÉTODOS
A preparação das amostras e as
. Os elementos maiores, traços e terras raras, foram
analisados

(ICP

- AES) e Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP - MS), e a perda ao
fogo (LOI, l

1000 °C.

3. RESULTADOS
As amostras (R1) e (S1), e (R2) e (S2), basaltos da Formação Serra Geral e seus
produtos de alteração, foram coletadas, respectivamente,
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de Jaú (SP).
As amostras apresentam a seguinte concentração total de elementos terras raras
(ETRs): R1 = 165,31 ppm e S1 = 143,85 ppm; R2 = 196,26 ppm e S2 = 269,65 ppm. A
análise desses dados leva ao reconhecimento de dois sistemas estudados para a análise de
intemperismo na bacia do Rio Jaú (Figura 1a): o sistema R1-S1 que apresenta
enriquecimento no solo de (Er, Tm, Yb e Lu), empobrecimento de alguns elementos em
relação a rocha fresca (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd e Tb) e elementos que não apresentam
tendência bem marcada, variando apenas ligeiramente (Dy e Ho); e o sistema R2-S2 que
apresenta anomalia negativa do Ce, mais empobrecido em relação à rocha fresca, sendo os
demais elementos analisados, mais enriquecidos no solo em relação à rocha fresca.
Foi utilizado o diagrama (Na2O+CaO)-Al2O3-K2O para se avaliar o comportamento
das amostras estudadas frente ao intemperismo (Figura 1b). O deslocamento observado no
gráfico representa os estágios de intemperismo (degradação) das amostras de rochas (R1 e
R2) para as amostras de solos (S1 e S2). As amostras de rocha apresentam concentrações
mais elevadas de CaO + Na2O, enquanto os solos evoluem para um estágio mais avançado

de intemperismo, com a presença de argilominerais dos grupos da caulinita (S1) e esmectita
(S2) e consequente perda dos elementos Ca2+ e Na+ e enriquecimento relativo em Al3+.
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intemperismo das amostras de rochas para os solos (NESBITT & YOUNG, 1989).

As concentrações de alguns elementos potencialmente imóveis (Al, Ti, V, Y, Th, Zr e
Nb), ou elementos índice/referencia (HUDSON, 1988) foram usados para normalizar a
concentração dos elementos móveis em cálculos de balanço de massa geoquímico,
conforme a Equação (1):

Xn  (

Cns Cir

) 1
Cnr Cis

(1)

Onde: Xn: ganho ou perda do elemento; Cns: concentração do elemento no solo; Cnr: concentração
do elemento na rocha; Cir: concentração do elemento normalizador ou imóvel na rocha; Cis:
concentração do elemento normalizador ou imóvel no solo.

O sistema R1-S1 apresentou um enriquecimento/empobrecimento de ± 0,6% para
Al2O3, TiO2, e ± 0,7%, ± 0,9%, ± 1,6%, ± 2,3% e ± 14% para Zr, Th, Y, Nb e V
respectivamente.

Já

o

sistema

R2-S2

apresentou

uma

variação

média

de

enriquecimento/empobrecimento de ± 0,09% para Nb e Y, ± 0,10% para TiO2, ± 0,12% para
Al2O3, ± 0,14% para Th, ± 0,16% para V e ± 0,17 para Zr.
Neste trabalho, também foi utilizado o Weathering Index of Parker (WIP), ou Índice
de Intemperismo de Parker, equação (2), por ser mais sensível às variações químicas das
rochas silicatadas já nos primeiros estágios de alteração (PRICE & VELBEL, 2003). O índice
utilizando os elementos maiores, metais alcalinos (K2O, Na2O) e alcalino-terrosos (CaO,
MgO), indicam que aproximadamente 96% e 75% destes elementos sofreram intemperismo
e foram mobilizados das rochas (R1 e R2) em relação aos solos (S1 e S2).

WIP

 2  Na2O   MgO   2  K 2O   CaO 
 



  100
 0,35   0,90   0,25   0,70 

(2)

As perdas e ganhos dos elementos são também usados para avaliar a sua
mobilidade durante os processos de intemperismo. O balanço geoquímico dos elementos
SiO2, Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ foi calculado pelas Equações 3 a 5 (FAURE, 1998). Como
elemento normalizador na equação (1), para o sistema R1-S1 foi utilizado o Al2O3 variação
média de ± 0,6 % e no sistema R2-S2 o elemento Nb com variação média de ± 0,09%.

K

Cir
Cis

(3)

Remanescente = Cns x K

(4)

Mi = Ganho (+) ou perda (-) = remanescente – Cnr

(5)

Os resultados indicam que a mobilidade dos elementos SiO2, Na+, K+, Ca2+, Mg2+
ocorrem nos primeiros estágios de alteração dos minerais (feldspato potássico, anortoclásio,
augita, albita e anortita), além da seguinte tendência de mobilidade dos elementos SiO2 >
Ca2+ > Mg2+ > Na+ > K+ nas rochas basálticas estudadas.

4. CONCLUSÕES
Através dos resultados identificaram-se os diferentes ambientes e estágios de
intemperismo para os dois sistemas estudados: rochas basálticas da Formação Serra Geral,
com ambiente agitado e de alta lixiviação (R1-S1) e ambiente calmo e de menor alteração
intempérica (R2-S2).
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Caulinita ou gibbsita: qual o controle em latossolos do Distrito
Federal
Edi Mendes Guimarães, Inst. Geociências/UnB. Campus Darcy Ribeiro 70904-970 Brasília-DF rxedi@unb.br
Abstract
In Brazil central area, the dominant wheathering processes are monosialitization and
alitization. Distrito Federal (Brazil) is crossed by the 16° S parallel and 48° W meridian. The climate
sub-tropical is characterized by a mean annual temperature ranging between 18 and 22° C and a
precipitation of approximately 1600 mm, with a wet season from October to March. In the Distrito
Federal, soils are developed from proterozoic sequences – Canastra, Paranoá and Bambuí groups.
The sedimentary Paranoa´ Group is the main geological unit exposed in the region, consisting of
shales, rhythmites, sandstones and pelitic-carbonate rocks. Extensive areas are covered by latossoils
derived from shales and clay-rhythmites. Geochemical and X-rays diffraction analyses have shown
that even soils from similar pelitic rocks contain different mineralogical assemblage. In order to
understand these different compositions, weathering profiles (1, 2, 3 e 4) developed on pelitic rocks
were studied.In 1, 3 e 4 profiles, at the level where illite disappears, the gibbsite appears and becomes
the main constituent toward the top. Otherwise, gibbsite does not occur along whole profile 2 and
kaolinite is the only major constituent and quarts is a trace constituent, up 13 meters depth. Kaolinite
is the only major constituent where quartz is present in clay fraction, but when quartz does not occur in
this fraction, gibbsite and kaolinite are formed.
Palavras-chave: caulinita, gibbsita, latossolo, intemperismo, difração de raios-X.

1. Introdução
Os constituintes inorgânicos dos latossolos são predominantemente espécies
neoformadas – caulinita, gibbsita, goethita e quartzo – sendo este também um mineral
herdado. A caulinita e a gibbsita em geral coexistem, mas é comum a existência de apenas
um deles. A gibbsita assumida como produto de alteração da caulinita em um estágio mais
evoluído de intemperismo (Bigarella et al 1996, Newman 1987), é reconhecida
ocasionalmente da alteração diretade feldspatos ( Wilson 2004, Santos 2011).
O Distrito Federal, situado na zona intertropical é recoberto em sua maior
extensão por latossolos, que perfazem mais de 54% da área (Reatto et al, 2004).
São solos desenvolvidos, em geral, sobre pelitos, metapelitos e arenitos, de
idade proterozóica, pertencentes aos grupos Canastra, Paranoá e Bambuí. Embora a
composição mineral dos latossolos seja semelhante – quartzo, caolinita, gibbsita e
goethita – o detalhamento dos perfis de intemperismo mostra particularidades
quanto à distribuição desses minerais. O presente trabalho trata de perfis de
intemperismo com distintas associações de minerais, desenvolvidos sobre rochas
com características geoquímicas e mineralógicas semelhantes, No mapa geológico do
Distrito Federal (fig 1), os perfis estão posicionados sobre pelitos das unidades “Ardósia” e
“Metarritimito Argiloso” do Grupo Paranoá (Faria et al 1997; Freitas-Silva & Campos 1999).
2. Materiais e Métodos

Os materiais estudados foram coletados em poços e frente de lavra e analisados nos
laboratórios de Geoquímica e de Difração de Raios-X do Instituto de Geociências/UnB.
2.1 Amostras:
Quatro perfis desenvolvidos sobre as unidades Ardósia (perfil 1) e Metapelito
Argiloso (perfis 2, 3 e 4) foram amostrados em intervalos de 1 m nos perfis 1, 2 e 3, e no
horizonte Bw do perfil 4. Os perfis 1, 3 e 4 correspondem a poços e o perfil 2 é exposto na
frente de lavra de argila (15 m) seguida de perfuração de 07 m (Lacerda 2005).
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Fig. 1: localização
dos perfis no mapa
geológico.(modific
ado de Freita-Silva
e Campos, 1999.
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2.2 Análises:
Somente os perfis 1 e 2 foram analisados por geoquímica. As determinações de Si,
Al, Fe, Mg, Ca foram feitas utilizando-se espectrômetro de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES). As análises por emissão atômica de Na e K foram
processadas com espectrofotômetro de absorção atômica.
A composição mineral foi determinada por difração de raios-X (DRX), em
equipamento RIGAKU DMax, equipado com tubo de cobre, filtro de níquel, operando sob
35kV e 15 mA, com velocidade de 2º/min e varredura nos intervalos 2 Ɵ de 02 a 60º, para a
amostra total e de 02 a 30 para a fração argila. A amostra total foi desagregada e disposta
em lâmina de alumínio vazada, enquanto a fração argila, obtida por centrifugação, foi
preparada em lâminas orientadas secas ao ar (N) e solvatadas em etileno-glicol (G).
2. Resultados
Os perfis, de coloração variada entre arroxeada ou avermelhada a esbranquiçada,
tem textura argilo-siltosa, contendo, no perfil 3, porções areno-siltosas correspondentes a
intercalações arenosas do ritmito.
Nos perfis com espessura igual ou maior que 10m, distinguem-se dois níveis (topo e
base), separados por uma zona de transição, caracterizada pela coloração avermelhada e
pela presença de concreções milimétricas a centimétricas. A zona de transição está situada

a cerca de 7 e 5m de profundidade nos perfis 1 e 3, respectivamente, enquanto no perfil 2 é
registrada na profundidade de 13 a 14 m.
Os perfis 1 e 2 mostram variação da porcentagem em óxidos entre os níveis da base
e do topo (tabela 1). Ambos têm aumento de Ti e diminuição de Mg e K da base para o topo,
mas Si tende a aumentar somente no perfil 2. O comportamento do Al é contrastante nos
níveis de topo dos perfis 1 e 2: leve tendência à diminuição no perfil 1 e forte aumento no
perfil 2. Fe tende a aumentar no perfil 1, mas diminui fortemente no perfil 2, enquanto os
demais elementos apresentam pequenas variações aleatórias. A razão SiO2/Al2O3 diminui da
base (>1,5757) para o topo (<1,4740) no perfil 2. No perfil 1, a base tem valores entre 1,4208 e
1,6221, que tendem a aumentar para o topo variando de 1,4927 a 2,4323.

Os difratogramas dos perfis 1, 2 e 3 evidenciam também variações na composição
mineral entre os níveis da base e do topo, tanto nas análises da amostra total, quanto na
fração argila. Na base, a amostra total de cada um deles tem como constituintes maiores a
illita e a caulinita, sendo o quartzo, e eventualmente a goethita, constituintes traços. Por
outro lado, a fração argila dos perfis 1 e 3 não apresentam as reflexões características do
quartzo, evidentes no difratograma do perfil 2. A zona de transição de todos os perfis é
marcada pelo desaparecimento da illita e pela mudança da forma das reflexões da caulinita.
Em direção ao topo, o perfil 2 difere dos perfis 1 e 3, visto que nesses dois últimos, além da
caulinita, aparecem as reflexões da gibbsita que passa a ser constituinte maior. Já o perfil 2
é constituído somente pela caulinita, sendo o quartzo um constituinte traço.
No perfil 4, apenas o horizonte Bw foi analisado, mostrando composição semelhante
aos perfis 1 e 3, tendo na fração argila a gibbsita e caulinita, mas não ocorre o quartzo.
Assim, na maioria dos casos, o desaparecimento da illita coincide com o
aparecimento das reflexões da gibbsita, a qual, associada ou não à caulinita, torna-se cada
vez mais abundante em direção ao topo. O perfil 2 constitui uma exceção, visto que não
contem gobbsita, embora a razão SiO2/Al2O3 <1,46, seja favorável à alitização.
3. Conclusões
Este trabalho mostra a distribuição dos minerais em perfis de intemperismo
derivados de rochas de composição química e mineral semelhante, tendo a illita e caulinita
como constituintes maiores, o quartzo como constituinte traço e eventualmente a goethita.
A particularidade evidenciada neste trabalho trata da relação entre a razão SiO2/Al2O3
e a composição mineral. A partir da zona de transição, onde a illita desaparece, a razão
SiO2/Al2O3 igual ou menor que 1,46, favorável à alitização, é atingida no perfil 2 que não

contem gibbsita, mas é mais alta no perfil 1, portador deste mineral. Vale destacar que
as análises geoquímicas indicam a composição da amostra total. Esta contradição pode
ser explicada pela composição mineral, já que no perfil 2, que contem a razão SiO2/Al2O3

favorável à alitização, o quartzo presente na fração argila indica a saturação em sílica na
granulação mais fina, favorecendo a formação da caulinita. Nos demais perfis, a razão
SiO2/Al2O3 maior que 1,46

que poderia favorecer a alitização, corresponde à amostra

total, enquanto a formação da gibbsita ou da caulinita é controlada pela sílica reativa
presente na fração argila ou amorfa.
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Fig. 2: difratogramas da
fração argila dos perfis 1,
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Tabela 1: composição química em porcentagem de óxidos das amostras dos perfis 1 e 2.
Prof. m: profundidade em metros; PF: perda ao fogo; Si/Al: SiO2/ Al2O3 .
Prof. m SiO2
Al2O3
TiOz
FezO3 MgO
CaO
NazO
KzO
PF
SOMA
Perfil 1
01
51,20
21,05
1,34
10,64
0,14
0,40
0,43
0,28
14,42
99,88
02
42,81
24,83
1,30
13,71
0,11
0,31
0,39
0,17
16,05
99,68
04
41,81
27,24
1,44
13,05
0,13
0,33
0,39
0,24
15,17
99,80
07
2,72
42,75
3,25
38,03
0,11
0,55
0,36
<0,01 11,97
99,74
09
40,93
28,00
1,02
12,97
1,03
0,24
0,39
4,98
10,31
99,87
10
44,74
27,58
1,13
10,73
1,24
0,20
0,43
5,77
7,95
99,76
Perfil 2
1,88
01
46,85
34,35
1,78
0,09
0,18
0,34
1,84
13,98
101,29
1,91
02
48,50
34,41
1,44
0,10
0,10
0,22
0,22
13,43
100,33
1,86
04
48,07
34,53
1,54
0,08
0,12
0,21
0,22
13,32
99,95
11
1,89
47,38
35,19
1,69
0,19
0,18
0,34
0,32
13,16
100,34
15
1,53
46,83
33,37
3,67
0,77
0,31
0,30
1,32
12,19
100,29
16
1,47
42,52
26,13
16,65
0,63
0,30
0,32
1,37
11,05
100,44
21
0,95
43,82
22,73
18,15
1,20
0,14
0,30
2,69
9,30
99,28
22
0,82
41,43
19,47
26,70
0,90
0,26
0,28
1,95
9,26
101,07
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Resumo
Os granitóides neoproterozoicos que intrudem as rochas paleoproterozoicas de alto grau do Terreno
Taquarembó, no sudoeste do Escudo Sul-Rio-Grandense, estão sendo objeto de mapeamento
geológico regional e estudos petrológicos, geoquímicos e geocronológicos. Os dados geoquímicos já
disponíveis permitem caracterizar três séries de rochas pós-colisionais com rochas máficas
associadas: 1) tholeiítica alto-K (rochas máficas da suíte Santo Afonso), 2) shoshonítica (granitóides
das suítes Santo Afonso e Vauthier e Granito Passo da Chácara) e 3) alcalina sódica, com termos
peralcalinos (Suíte Saibro).
Palavras-Chave: Santo Afonso, Saibro, Vauthier, Passo da Chácara, Escudo Sul-Rio-Grandense.

Abstract
The Neoproterozoic granitoids that are intruded into the Paleoproterozoic high-grade Taquarembó
Terrane, in the southwestern Sul-Rio-Grandense Shield, was object of regional geological mapping
and petrological, geochemical and geochronological studies. The available geochemical data
characterize three series of post-collisional granitic and associated mafic rocks: 1) high-K tholeiitic
(mafic rocks of the Santo Afonso suite), 2) shoshonitic granitoids (Santo Afonso and Vauthier suites
and Passo da Chácara Granite) and 2) sodic alkaline, with some peralkaline rocks (Suite Saibro).
Keywords: Santo Afonso, Saibro, Vauthier, Passo da Chácara, Escudo Sul-Rio-Grandense.

1. Introdução
O Terreno Taquarembó (TT) está localizado na porção SW do Escudo Sul-RioGrandense, sendo limitado pelo Lineamento Ibaré (N) e pela Anomalia Magnética
(Lineamento) de Caçapava (E) e coberto por rochas da Bacia do Paraná (W e S).
O TT é composto pelo Complexo Granulítico Santa Maria Chico, intrudido por um
extenso

magmatismo

pós-colisional

neoproterozoico

representado

por

granitóides

subalcalinos alto-K, shoshoníticos (ca. 600-580 Ma) do Granito Passo da Chácara (GPC) e
das suítes Santo Afonso (SSA) e Vauthier (SVT); e alcalinos, incluindo peralcalinos (ca. 560-

540 Ma) da Suíte Saibro (SSB), contemporâneos à deposição da Bacia Camaquã (Figura 1).
Uma revisão do TT vem sendo executada na região pela CPRM (Camozzato et al., 2012a,
b; Laux et al., 2012).
2. Geologia do Magmatismo Tholeiítico e Shoshonítico
A Suíte Santo Afonso (SSA) contém dominantemente monzogranitos porfiríticos com
quartzo-dioritos, tonalitos e granodioritos como termos híbridos. Gabros, dioritos e quartzodioritos são subordinados, ocorrendo como um corpo mapeável (Diorito São Ezidro de
Camozzato et al., 2012a) e como enclaves máficos microgranulares de formas e dimensões
variadas. A estrutura é em geral orientada, caracterizando uma foliação de forma definida
pelos megacristais de feldspato alcalino e dos agregados de minerais máficos; pelo
alongamento de diques sin-plutônicos e enclaves microdioríticos; e, localmente, por
bandamento irregular e descontínuo marcado por schlieren de biotita e/ou hornblenda e/ou
por cumulados de megacristais de K-feldspato. A SSB apresenta xenólitos do SSA. O
Granito Cerro das Marcas e as variedades Santa Branca, Cerro Preto, Santuário e Pontas
do Quebracho referidas por Camozzato et al. (2012a) foram consideradas, em função das
características petrográficas e geoquímicas, pertencentes à SSA.
O Granito Passo da Chácara (GPC) tem caráter subvulcânico, sendo composto por
sienogranitos porfiríticos avermelhados com ocorrência restrita de enclaves máficos. O
granito tem textura porfirítica com fenocristais de K-feldspato e plagioclásio imersos em
matriz equigranular hipidiomórfica média a fina composta por feldspato e quartzo,
frequentemente micrográfico, biotita e hornblenda, muitas vezes em agregados. Como
acessórios apatita, zircão e alanita. Observa-se também a textura rapakivi.
A Suíte (subvulcânica) Vauthier (SVT) (ca. 600 Ma) compreende sienogranitos,
monzogranitos e quartzo-monzonitos, de textura equigranular grossa, cinza-claro a cinza;
dacitos e riodacitos porfiríticos, com fenocristais de ortoclásio, plagioclásio, quartzo, biotita e
localmente hornblenda, em matriz equigranular fina a média, predominantemente isótropos;
e subordinadamente vulcânicas basálticas e andesíticas.

3. Geologia do Magmatismo Alcalino a Peralcalino
A Suíte Saibro (SSB) é composta por pertita-granitos a sienogranitos maciços, com
variações para pertita-sienitos e sienitos, sendo raras as ocorrências de dioritos como
enclaves microgranulares centi a decimétricos. Possuem cor rosa clara e teor de máficos
muito baixo. A mineralogia é dominada amplamente por feldspato tipo pertita, com conteúdo
elevado em quartzo e contendo ainda albita, anfibólio, piroxênio, biotita, zircão e fluorita.

4. Considerações Geoquímicas
As unidades estudadas representam três séries distintas, com assinatura geoquímica
própria como indicado pelo comportamento dos elementos maiores, traços e terras raras
(Figura 2; onde estão excluídas as máficas SSA).
O magmatismo máfico e os granitos da SSA constituem, por sua vez, dois magmas
distintos, separados por termos híbridos, que nos diagramas de Harker constituem um trend
retilíneo de diferenciação. Os padrões são compatíveis com associações de rochas
cogenéticas afetadas por processos de mistura química de magmas e com geração de
termos híbridos, representados aqui pelas rochas intermediárias e por termos graníticos
ricos em minerais máficos. A afinidade tholeiítica do magmatismo máfico está indicada pelo
diagrama AFM; já os granitóides não mostram o mesmo comportamento, o que pode ser
causado por contaminação crustal dos magmas tholeiíticos mais diferenciados ou pode
representar magmas com diferentes afinidades geoquímicas. A SSB é classificada como
alcalina sódica, com termos peralcalinos.
Os padrões de elementos maiores e traços de SSA, SVT e GPC, tais como as
razões LaN/YbN, as baixas razões K2O/Na2O e CaO/Na2O e os teores elevados de Rb, Sr,
Zr, Y, e ETR são muito similares aos das rochas shoshoníticas. SSA, SVT e GPC têm
caráter metaluminoso a levemente peraluminoso, enquanto SSB é metaluminosa a
levemente peraluminosa, com algumas amostras no campo peralcalino.
O comportamento dos elementos traços é distinto, com teores elevados de Ba, Sr,
Zr, Nb e Ga para as unidades shoshoníticas e muito baixos dos mesmos para SSB. Os
padrões de ETR são homogêneos e aproximadamente paralelos, com maior variação
composicional e maior fracionamento para SSA, SVT e GPC se comparados com a SSB. Os
granitóides shoshoníticos se dispõem no campo dos granitos pós-colisionais; os alcalinos (a
peralcalinos) predominam nos intra-placa.
As unidades de granitóides mostram foliações magmáticas em graus variados,
usualmente concordantes com os traços da foliação regional. Em alguns locais, como na
região de Joca Tavares (NE da área), uma foliação milonítica de intensidade variável,
relacionada à evolução de zonas de cisalhamento sinistrais NNE (Sistema de Falhas Irapuá
– Passo dos Enforcados), ocorre paralela a subparalela a foliação magmática da SSA.
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Resumo
A Mina do Seival é constituida por rochas piroclásticos cortados por diques de andesitos e
possuem intensa alteração hidrotermal e mineralização de cobre, principalmente ao longo
de fraturas e falhas de direção N-NE e NW. Este trabalho discute a caracterização
geoquímica dessas sequências magmáticas através de análises de elementos maiores e
traço.
Palavra chaves: Mina do Seival, Alteração hidrotermal, Petrografia, magmatismo
shoshonítico, depósitos de cobre, Geoquímica, Bacia do Camaquã.
Abstract
Seival Mine is constituted by pyroclastic rocks cutted by andesitic dykes and have an intense
hydrothermal alteration and copper mineralization, mainly in N-NE and W-NW faults. This
survey will discuss a geochemical characterization of this magmatic sequences through
major and trace elements.
Key words: Seival Mine, Hydrothermal alteration, Petrography, Shoshonitic magmatism,
Copper deposit, Geochemistry, Camaquã Basin.
1. INTRODUÇÃO
O magmatismo da Bacia do Camaquã é uma importante manifestação geológica do
período pós-colisional na região sul do Brasil. O entendimento de suas fontes e de seus
diferentes ciclos vulcânicos favorece a compreensão dos processos geradores dos
principais depósitos de minério nessa região do Brasil.
A Mina do Seival foi responsável por uma grande parte da produção de cobre no sul
do Brasil. Atualmente a reserva encontra-se em exaustão econômica devido ao alto teor de
cobre oxidado. O enriquecimento de Cu, Au, Ag nos diques de andesito, sugere que eles
são os portadores dos elementos mineralizadores da área (Lopes, 2011). Os teores de Cu
tendem a diminuir com o aumento da profundidade (Reischl, 1978), sendo mais um
indicativo da ligação dos diques com as mineralizações na região.

Esse trabalho consta na caracterização geoquímica destas litologias, contribuindo
assim para o entendimento dos processos magmáticos e hidrotermais, bem como da
formação das fontes geradoras das mineralizações da região.
2. GEOLOGIA
As rochas vulcânicas da Mina do Seival possuem intensa alteração hidrotermal e
mineralizações de Cu. Este magmatismo é relacionado ao estágio pós-colisional do ciclo
Brasiliano-Pan-Africano, no alogrupo Bom Jardim, pertencendo à Formação Hilário na Bacia
do Camaquã, de idade Neoproterozóica. A região já foi responsável por grande parte da
produção desse minério no Brasil, sendo uma das mais importantes no Rio Grande do Sul e
explorada principalmente na primeira metade do século XX. Campanhas de sondagens
realizadas pela CBC foram feitas no ano de 1978. Essas amostras foram incluídas no
presente trabalho bem como a amostragem resultante das campanhas de mapeamento
geológico básico. A tectônica do estagio pós-colisional controla o posicionamento e geração
da mineralização através de estruturas rúpteis com direção NE e distensão regional.
Processos envolvendo diferentes temperaturas atuaram sobre estas rochas
originando produtos de alteração pervasiva, principalmente clorita e esmectita, com veios
preenchidos por quartzo, carbonato, barita e minerais de cobre. A Mina do Seival é
composta pelas minas Alcides, Cruzeta, Meio, Morcego, João Dahne, Barita e ocorrência
Vila do Torrão. As rochas vulcânicas tem composição andesítica e traqui-andesítica, e foram
divididas em duas sequências. A Sequência I é composta por rochas piroclásticas, com
tamanho predominante Lapili, e efusivas. A Sequência II é representada por diques e
ocorrem preferencialmente com direção NE, possuindo variação mineralógica e geoquímica
de andesitos, biotita-andesitos e lamprófiros espessartíticos.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Determinações de elementos maiores e traços foram realizadas em 15 amostras
representativas da MS, procurando abranger os diferentes tipos texturais e composicionais,
com objetivo de classificar as rochas vulcânicas em relação às séries magmáticas e
investigar sua gênese. Para a realização deste estudo, as amostras foram preparadas no
Anexo do Laboratório de Geologia Isotópica do IG/UFRGS e enviadas para análise de
elementos maiores menores e traço no Activation Laboratories Ltd., Ontario, Canadá,
através de fusion inductively coupled plasma emission spectrometry (FUSICP-ES) e fusion
inductively coupled plasma mass spectrometry (FUS-ICP-MS). Os resultados das análises
foram entregues pelo ACTLABs, via correio eletrônico e interpretados com auxílio dos

programas GCDkit e Microsoft Excel que permitem o tratamento estatístico dos dados
geoquímicos e construção de diversos diagramas.
4. RESULTADOS
Em ambas as sequências da Mina do Seival é possível identificar a afinidade
shoshonítica das rochas. Os teores de Cu, Zn e Ni em relação ao protólito menos afetado
pelo processo hidrotermal, nos diques e brechas, sugerem que as principais ocorrências de
mineralização de cobre têm origem magmática. A alteração hidrotermal presente com
diferentes intensidades na maior parte das rochas encaixantes da Mina do Seival dificulta o
reconhecimento de padrões composicionais, tanto para elementos maiores como traços,
que permitam relacioná-las com as séries magmáticas.
A utilização de elementos com baixa mobilidade e a valorização das amostras com
menos evidências petrográficas de hidrotermalismo, os biotita traquiandesitos, sugere a
afinidade shoshonítica do magmatismo. De acordo com estas evidências, os magmas eram
alcalinos saturados em sílica - traquiandesitos - sendo difícil afirmar seu caráter potássico ou
shoshonítico. Os padrões muito regulares de ETR e os teores elevados de Sr, apesar da
grande variação destes apontam também para a afinidade shoshonítica.
Os magmatismo dos diques de biotita-andesito possuem K2O > (Na2O), sendo
potássicos ou shoshoníticos, com elevado Na2O+K2O, pertencendo às séries alcalinas
saturadas em sílica. Os biotita traqui andesitos destacam-se dos demais por seus altos
teores de Nb, Zr, ETRP, U e Th, que podem indicar que dentro da ASLS está sequência é a
mais recente e possui fontes com características intraplaca mais acentuadas.
As relações entre os elementos de baixa mobilidade sugerem que todo conjunto de
rochas encaixantes da MS é comagmático, enquanto os padrões de elementos traços que
se aproximam dos OIB, indicam que as fontes do magmatismo presente na MS foram
afetadas por uma subducção prévia (Condie, 2005). Este conjunto de características
petrográficas e geoquímicas, bem como as relações estratigráficas, indicam que as
encaixantes da MS podem ser incluídas na Associação Shoshonítica de Lavras do Sul.
Nos diques alterados hidrotermalmente (L.O.I. < 5%) os teores de elementos
incompatíveis, Rb, Ba e Pb, são elevados em relação as piroclásticas (L.O.I. < 10%) que
apresentam uma redução destes valores. Já o Ti, Al, Hf, Ta e U comportam-se como
elementos imóveis em ambas as litologias. Os teores de Cu, Zn e Ni em relação ao protólito
menos afetado pelo processo hidrotermal, nos diques e piroclásticas, sugerem que as
principais ocorrências de mineralização de cobre da MS têm origem magmática.

Os dados químicos de rocha total indicam que o enriquecimento dos elementos
componentes da mineralização relacionados à Sequência I é o Ni, enquanto que Ag, Au, Cu
e Zn, está relacionado à Sequência II. Os teores de Au e Cu são mais elevados nas
amostras com menores concentrações de carbonatos, sugerindo que a carbonatação não
tem relação com a distribuição destes elementos nas rochas estudadas.

Figura: A) Diagrama de classificação geoquímica Nb/Y - Zr/Ti, de Winchester & Floyd (1977),
modificado por Pearce (1996), evidenciando mesma fonte para as sequências vulcânicas I e II da
Mina do Seival; B) Diagrama multi-elementar (spiderdiagrams) normalizados pelos valores de OIB
(Sun & McDonough, 1989).
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Resumo: Os estuários são ambientes costeiros que, normalmente, acumulam vários contaminantes
em seus sedimentos, sendo que o estuário do Canal da Passagem (Vitória-ES) se enquadra neste
tipo de ambiente costeiro, por se tratar de uma região que vem sofrendo com a urbanização e
industrialização ao redor. Neste intuito de avaliar a qualidade do sedimento do estuário, foram
analisados metais traço Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Chumbo (Pb), Escândio
(Sc) e Zinco (Zn), hidrocarbonetos (n-alcanos e hopanos), razão carbono orgânico e nitrogênio total
(Corg/NTotal) e isótopos estáveis (δ13C e δ15N) em 3 testemunhos (P1, P2 e P3). As concentrações dos
metais variaram 0,06 – 0,93 µg/g (Cd), 4,03 – 63,45 µg/g (Cr), 1,27 – 32,72 µg/g (Cu), 1,12 – 10,05
µg/g (Ni), 1,69 – 22,85 µg/g (Pb), 0,62 – 4,29 µg/g (Sc) e 19,62 – 166,17 µg/g (Zn). Já para os
hidrocarbonetos, as concentrações foram de 0,29 a 32,50µg/g para os n-alcanos e de 0,06 a
14,44µg/g para os hopanos, enquanto que os valores de Corg/NTotal e δ13C variaram de 12,96 a 60,96,
-36,20 a -25,01‰, respectivamente. Os resultados mostram que o estuário do Canal da Passagem
vem sofrendo uma acumulação de poluentes ao longo do tempo, principalmente na região do
testemunho P1, o qual apresentou características de contribuição antrópica para os contaminantes,
com principal fonte dos metais e hopanos o petróleo e derivados.
Palavras chave: Metais traço, Hidrocarbonetos, Isótopos Estáveis, Estuários.
Abstract: Estuaries are coastal environments that normally accumulate many contaminants in their
sediments, where the estuary of the Canal da Passagem (Vitória-ES) falls in this type of coastal
environment, because it is a region that has been suffering with urbanization and industrialization
around. In order to evaluate the quality of the sediment of the estuary, were analyzed trace metals
cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Nickel (Ni), Lead (Pb), Scandium (Sc) and Zinc (Zn),
hydrocarbons (n-alkanes and hopanes), organic carbon and total nitrogen ratio (Corg/Ntotal) and stable
isotopes (δ13C) in 3 sediment cores (P1, P2 and P3). The metal concentrations ranged from 0.06 to
0.93 µg/g (Cd) 4.03 to 63.45 µg/g (Cr) 1.27 to 32.72 µg/g (Cu), 1.12 - 10, 05 μg / g (Ni), 1.69 to 22.85
µg/g (Pb), 0.62 to 4.29 µg/g (Sc) and 19.62 to 166.17 µg/g (Zn).The concentrations hydrocarbon were
0.29 to 32.50 µg/g for the n-alkanes and from 0.06 to 14.44 µg/g for the hopanes. While the values of
13

Corg/Ntotal and δ C varied from 12.96 to 60.96, -36.20 to -25.01‰, respectively. The results show that
the estuary of the Canal da Passagem has suffered an accumulation of pollutants over time,
especially in the region of core P1, which showed characteristics of anthropogenic contribution to the
contamination with oil and derivatives being the main source of metals and hopanes.
Keywords: Trace Metals, Hydrocarbons, Stable Isotopes, Estuaries.

1. Introdução
Com o crescimento industrial e populacional a partir da década de 70 na região ao
redor do Canal da Passagem, cresceu também a pressão da atividade antrópica sobre o
estuário, que passou a receber elevadas quantidades de resíduos industriais e domésticos.
Estes podem apresentar compostos, como os metais pesados e hidrocarbonetos, que
alteram a qualidade do ambiente, podendo afetar a biota ou mesmo o ser humano
(MAHMOUDI et al. 2005). Mesmo com o elevado crescimento da atividade industrial no
Espirito Santo (Ex. petrolífera), pouco conhecimento é gerado através de estudos de
contaminantes nos ecossistemas do Estado, dificultando ações de conservação do meio
ambiente. O objetivo deste trabalho é avaliar o estado passado e atual do sedimento do
estuário do Canal da Passagem em relação a esses poluentes, identificando contribuições
naturais e antrópicas para a concentração destes.
2. Materiais e Métodos
Foram realizadas analises em 3 testemunhos coletados na planície de maré ao longo
do estuário, sendo estes seccionados em intervalos de 1 cm até o 3º cm, de 2cm até o 11º
cm e de 5cm até a base do mesmo. Os metais traço foram analisados pelo método SW 846
USEPA 6010C, com leitura em plasma indutivamente acoplado associado a um
espectrômetro de emissão ótica (ICP-OES), sendo a digestão pelo método SW 846 USEPA
3050B. Já os hidrocarbonetos foram extraídos por meio da sonicação no qual os extratos
foram concentrados e injetados em um cromatógrafo gasoso associado a um espectrômetro
de massa os compostos identificados pela comparação de espectro de massa e tempo de
retenção da literatura.
As Análises de carbono orgânico e nitrogênio total foram realizadas pela combustão
das amostras em um analisador elementar CHNSO. Enquanto que para os isótopos
estáveis, a combustão foi realizada em um analisador elementar com interface de fluxo
contínuo acoplado a espectrômetro de massa com razão isotópica. Enquanto a taxa de
sedimentação foi obtida pela taxa de decaimento de

210

Pb.

3. Resultados e Discussão
A região do Canal da Passagem tende a receber uma carga sedimentar e orgânica
elevada provinda da vegetação (mangue), pelos rios adjacentes, e também de fonte
marinha. Devido a isso, a região apresentou uma alta concentração de carbono orgânico
total (COT) no P2 e P3 (Tabela 1), deferindo dos demais testemunhos, o P1 apresentou
baixo teor de COT, isso pode ocorrer devido a um maior teor de sedimentos mais
grosseiros, permitindo uma maior penetração de oxigênio, possibilitando assim a rápida
oxidação do carbono orgânico através da sulfato redução (LIN et al. 2000). Outros estudos
colocam parte desse teor orgânico proveniente de esgoto doméstico (JESUS, et al. 2004).

Tabela 1: Valores de Corg/NTotal, Carbono orgânico total, δ13C, n-alcanos e Hopanos para os 3
testemunhos do Canal da Passagem.
Prof. (cm)
1
2
3
4-7
8-11
12-17
18-23
24-29
30-35
36-41
42-47
48-53

Corg/NTotal

δ 13 C (‰ )

COT (mg/g)

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

19,77
22,09
18,92
21,97
19,38
22,19
18,61
15,17
24,58
18,42
60,96
-

15,86
20,18
17,70
22,31
25,58
29,15
30,91
31,47
33,23
35,02
33,75

35,80
30,00
12,96
13,82
13,24
13,84
15,65
16,63
29,90
29,78
29,98
39,63

1,62
2,00
2,01
2,99
2,15
1,07
0,41
0,35
0,51
1,19
0,09

2,72
1,47
1,52
1,83
2,11
5,84
3,05
3,52
5,07
3,30
-

5,67
3,36
8,17
8,34
6,22
7,12
5,65
4,01
1,98
1,53
1,52
2,29

-25,47
-27,64
-26,50
-26,92
-27,05
-25,74
-26,29
-26,55
-25,01
-26,25
-25,19
-26,42

-26,30
-27,97
-31,93
-26,77
-28,33
-29,08
-27,37
-

-31,23
-31,82
-36,20
-30,60
-30,71
-27,90
-27,32
-29,53

n -alcanos
(µg/g)
P1 P2 P3
2,88
5,12
8,00
6,96
5,88
3,20
1,79
0,60
0,48
0,41
0,29
3,06

0,47
0,57
6,75
0,87
1,01
1,28
7,95
-

Hopanos
(µg/g)
P1
P2 P3

6,24
6,37
7,23
27,83 14,39
0,29
32,50 14,44 0,26 3,37
29,63 8,84 0,11 3,14
20,48 8,34 0,65 2,23
6,12 1,39 0,08
0,58 0,43 0,17 2,32
1,08 0,17 0,26 0,40
7,69 0,08 0,18 0,79
7,69 0,06
0,55

- Não analisado.

Seguindo a classificação de MEYERS (1994) para a razão Corg/NTotal e VIZZINI et al.
(2005) para isótopos estáveis, o testemunho P1 apresentou características de uma região
com uma mistura de aporte orgânico (marinho e terrestre). Já o P2, apresentou valores que
caracterizam o aporte como, principalmente terrígeno, enquanto que no P3 há uma variação
no aporte do carbono orgânico, onde passa de um aporte principalmente terrígeno para uma
elevada contribuição fitoplanctônica. Em relação aos Hidrocarbonetos, os n-alcanos
apresentaram as maiores concentrações no P3, isso se deve ao elevado aporte proveniente
do mangue. Já com relação aos hopanos, o P1 foi o que apresentou maiores
concentrações, indicando uma contaminação de óleo na região.

Figura 1: Concentração dos metais traço nos 3 testemunhos do Canal da Passagem.

Os metais pesados estudados na região do Canal da passagem apresentaram uma
crescente acumulação na concentração no perfil histórico (Figura 1), sendo mais acentuada
a partir da década de 70. O testemunho P1 foi o que apresentou maior característica de
enriquecimento antrópico dos metais, por apresentar correlação com os hidrocarbonetos e
hopanos, o que não ocorre nos demais testemunhos. Essa correlação indica que os metais
no P1, são provenientes de resíduos de óleo e seus derivados. Este aporte antrópico é
corroborado pela falta de correlação estatística com o elemento litogênico (Sc), o qual
apresenta correlação significativa (Rs >0,65 e p<0,05) com todos os metais nos demais
testemunhos, exceto para o Cr no P2 e para o Cd no P3, que podem ser provenientes de
efluentes industriais e domésticos, respectivamente.
4. Conclusão
O estuário do Canal da Passagem apesar de estar localizado em uma região de
elevada urbanização e industrialização, apresenta locais onde o nível de contaminantes
ainda não chegou a níveis elevados quando comparados com o “background”. Entretanto,
os sedimentos do P1 apresentaram indicações de contaminação de metais e
hidrocarbonetos derivados de petróleo, bem como efluentes domésticos.
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Resumo O conhecimento da história geológica da Bacia dos Parecis é importante para o
entendimento da evolução da geologia do Centro-Oeste brasileiro, apesar de poucos estudos
dedicados à sua gênese, este é um aspecto essencial quando se deseja entender a história evolutiva
de uma bacia. Com o objetivo de melhor compreender a deposição do Grupo Parecis (Cretáceo) um
testemunho de sondagem de 70,5m, perfurado na borda Nordeste da bacia foi amostrado para
análises petrográficas e geoquímicas. Foram identificados litoarenitos com matriz e cimentados,
folhelhos com nódulos ou níveis de cimento de calcita e de sílica microcristalina, além de uma
amostra com mais de 80% de cimento de calcita. Os resultados das analises geoquímica (inorgânica
e orgânica) associados aos petrográficos, permitiram identificar que da base para o topo a
percentagem de sílica decresce e a de carbonato e aumenta, também observou-se baixo percentual
(<2%) de matéria orgânica em todas as amostras.
Palavras-chave: Parecis, Mato Grosso, geoquímica orgânica, geoquímica inorgânica, petrografia.
Abstract Any knowledge achieved about the geological history of the Parecis Basin contributes
effectively for understanding the evolutionary dynamics of the geology of the Midwest Brazil, although
few studies devoted to its genesis, an essential when you want to understand the evolutionary history
of a basin. Aiming to provide more accurate results for Parecis Group (Cretaceous) a drill core with
70.5m drilled in the Northeast edge of the basin was sampled to petrographic and geochemical
analyzes. Were indentified lithoarenite with matrix, lithoarenite cemented, shale with nodules or levels
of calcite cement and microcrystalline silica, and a sample with more than 80% of calcite cement.
From the results of geochemical analyzes (inorganic and organic) and petrographic enabled to identify
which of the base to the top of the silica decreases and the percentage of carbonate and also
increases observed low percentage (<2%) of organic matter in all samples.
Keywords: Parecis, Mato Grosso, organic geochemical, inorganic geochemical, petrography.

1. INTRODUÇÃO
A Bacia dos Parecis está situada no centro-oeste do território brasileiro e caracterizase como uma bacia Paleo-meso-cenozóica. O presente trabalho possui como foco principal
a

caracterização

geoquímica

e

petrográfica

do

Grupo

Parecis,

posicionado

estratigraficamente na porção Cretácea da bacia. Este trabalho, a partir de estudos
geoquímicos e petrográficos, desenvolvidos em amostras de testemunho pretendem decifrar
parte da historia desta bacia, com objetivo de inferir ambiente deposicional e historia
diagenética das rochas amostradas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Um testemunho de sondagem de 70,5 metros, parte do projeto Caulim do Xingu,
cedido a UFMT pela Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT foi amostrado
para analise petrográfica e de geoquímica orgânica e inorgânica. As análises de geoquímica
orgânica foram realizadas no Laboratório de Palinofácies & Fácies Orgânica - LAFO – UFRJ
a partir da obtenção do Carbono Orgânico Total (COT). As análises de geoquímica
inorgânica foram realizadas no Laboratório Multi-Usuário em Técnicas Analíticas (LAMUTA)
do Departamento de Recursos Minerais DRM-UFMT, a partir de técnica de Fluorescência de
Raios-X de Energia Dispersiva (EDS), utilizando um espectrômetro de Raio-X por energia
dispersiva EDX-700HS da marca Shimadzu.
3. CONTEXTO GEOLÓGICO
A Bacia dos Parecis situa-se na Região Centro-Oeste do Brasil, sudoeste do Cráton
Amazônico, entre os cinturões de cisalhamento Rondônia e Guaporé (Bahia 2006). Segundo
Bahia et al (2006) a Bacia dos Parecis estende-se sobre uma área de 500.000 km2
abrangendo os estados de Rondônia e Mato Grosso, acumulando mais de 6.000m de
sedimentos paleozóicos, mesozóicos e cenozóicos, essencialmente siliciclásticos. Siqueira
& Teixeira (1993) subdividiram esta bacia, de oeste para leste, em três domínios
tectonossedimentares, denominados de Sub-bacia Rondônia (a oeste), Sub-bacia Juruena
(no centro) e Sub-bacia Alto Xingu (a leste). O testemunho amostrado concentra-se na
porção leste da bacia e amostrou sua porção cretácea, denominado de Grupo Parecis, o
qual, segundo Barros et al (1982), foi depositado durante o Cretáceo Superior e é composto
por duas formações, denominadas de Salto das Nuvens, composta por conglomerados
petromíticos de matriz argiloarenosa intercalados por lentes de arenitos vermelhos imaturos
até conglomeráticos intertrapeanos e níveis de basaltos apresentando contato gradacional e
concordante com a formação Utiariti, que representa o topo do grupo Parecis, composta de
conglomerados que são sobrepostos por variedades de arenitos, desde conglomeráticos até
finos e bem selecionados segundo Lacerda Filho et al. (2004).
4. ASPECTOS PETROGRÁFICOS
Os estudos petrográficos identificaram da base para o topo do poço a presença de
litoarenito com matriz, litoarenito cimentado, folhelho com nódulos ou níveis de cimento de
calcita e de sílica microcristalina, além de uma amostra com mais de 80% de cimento de
calcita. O arcósio com matriz, grão suportado é constituído por aproximadamente 60% de
grãos, representados principalmente por quartzo e subordinadamente, fragmentos de rocha
(arenitos, riolito, folhelhos e gnaisse), feldspatos (plagioclásio mais abundante que feldspato

potássico), além de traços de zircão, opacos, turmalina, muscovita e biotita, 5% de matriz
argilosa, 20% de cimento carbonático e de traços de minerais opacos e 15% de porosidade
secundária decorrente da dissolução de grãos, matriz e fraturas. A granulometria varia de
silte a areia média, o arcabouço é heterogêneo, os grãos são arredondados a subangulosos,
com selecionamento moderado, textura matura, o contato entre os grãos é principalmente
do tipo flutuante, raros são retos ou pontuais, implicando em empacotamento aberto. O
litoarenito cimentado é representado por 60% de grãos, 5% de matriz argilosa, 25% de
cimento e 10% de porosidade secundária. Nestas laminas foi observado que a matriz foi
removida, alguns grãos dissolvidos ou substituídos por calcita e os espaços porosos
ocupados por cimento de calcita, o qual foi parcialmente dissolvido (menos que 2%) e
substituído por cimento de substância opaca, além de sinais de compactação mecânica,
evidenciados pelo arqueamento de palhetas de micas. Amostras de folhelho foram
identificadas em duas laminas, posicionadas a profundidades de 49 e 19m as quais,
respectivamente, mostram níveis de folhelho intercalados com níveis de cimento de calcita e
nódulos de cimento carbonático e de sílica cristalina imersos no folhelho e grande
quantidade de fraturas e de poros agigantados, dando origem a uma porosidade de 40% e
10% respectivamente. Uma amostra a profundidade de 28m é constituída por 80% de
cimento calcitico com traços de pirita, aproximadamente 5% de grãos e 15% de porosidade
intercristalina (10%), móldica (2%) e de fratura (3%).
5. ASPECTOS GEOQUÍMICOS
Os resultados das análises geoquímicas são apresentados nas tabelas 1 e nos
gráficos abaixo.

Os

dados

tabelados

permitiram

observar

73,95%
16,07%
5,32%
2,56%
1,42%
0,39%
52,81%
19,93%
8,99%
5,14%
8,52%
3,17%
50,71%
16,89%
5,81%
5,69%
8,09%
10,85%

um

EJ3

SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO

EJ5

RI%
74
80
78
86
65
83
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88
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85
87
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EJ7

Sulfur%
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

EJ4

Carbon%
0,10
0,08
0,09
0,05
0,06
0,09
0,07
0,07
0,07
0,10
0,04
0,07
0,09
0,05
0,07

EJ6

Descrição
AS1 Am1
AS1 Am2
AS1 Am3
AS1 Am4
AS1 Am5
AS1 Am6
AS1 Am7
AS1 Am8
AS1 Am9
AS1 Am10
AS1 Am11
AS1 Am12
AS1 Am13
AS1 Am14
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EJ1

Tabela 1: A esquerda observam-se os resultados da análise de geoquímica orgânica por Carbono
Orgânico Total e a direita são apresentadas as tabelas da análise de Fluorescência de raios-X.
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO
SiO2
Al2O3
K2O
MgO
Fe2O3
CaO

67,41%
15,60%
5,71%
3,29%
4,40%
1,89%
61,32%
16,32%
6,94%
5,80%
6,88%
1,46%
47,32%
16,89%
5,51%
6,34%
7,34%
16,04%

comportamento francamente

siliciclástico na porção mais profunda da seção e uma decrescência a medida que se

aproxima da superfície. Convém destacar a anomalia positiva de CaO que ocorre a partir de
trinta metros de profundidade até a superfície, evidenciando o caráter carbonático das
porções superiores da seção em detrimento ao padrão siliciclástico anteriormente
observado. Os resultados das análises de geoquímica orgânica mostraram valores de
Enxofre inferior ao menor padrão dos elementos na curva de calibração (menor que 0,02%)
e portanto foram desconsiderados. Os valores de Carbono mostraram variação de 0,04% a
0,15%, valores incipientes para melhores análises orgânicas. O Resíduo Insolúvel (RI)
corresponde àquela porção remanescente ao ataque de ácidos para determinação do COT,
através dele é possível obter a porcentagem de carbonatos ao longo de todo o furo de
sondagem, sendo possível observar a partir de trinta metros de profundidade até a
superfície uma tendência carbonática ascendente chegando a picos de 35% do total da
rocha, corroborando o resultado anteriormente apresentado realizado a partir da
Fluorescência de raios-X.
6. CONCLUSÃO
Os resultados geoquímicos associados aos petrográficos permitem inferir que a partir
de 30 metros ocorre uma mudança com a substituição da matriz descrita para as amostras
da base do testemunho por cimento calcítico.
Outros estudos estão em desenvolvimento com o objetivo de se identificar e
confirmar o ambiente sedimentar que deu origem as rochas da Formação Utiariti, bem como
a quais processos estas rochas foram expostas.
7. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT,
Laboratório de Palinofácies e Fácies Orgânica - LAFO-UFRJ.
8.REFERÊNCIAS
Bahia R.B.C., Martins-Neto M.A., Barbosa M.S.C., Pedreira J.A. 2006. Revisão Estratigráfica
da Bacia dos Parecis-Amazônia. Revisata Brasileira de Geociências, 36(4): 692-703.
Barros A.M., Silva R.H. da, Cardoso O.R.F.A., Freire F. A., Souza Junior J.J. de, Rivetti M.,
Luz D.S. da, Palmeira R.C. de B., Tassinari C.C.G. 1982. Geologia. In: DNPM. Projeto Radambrasil.
Folha SD. 21 Cuiabá; geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Rio de
Janeiro, Levantamento de Recursos Naturais, 26, p. 25-192.
Lacerda Filho, J.V.; Abreu Filho, W.; Valente, C.R.; Oliveira, C.C. de; Albuquerque, M.C.
Geologia e Recursos Minerais do Estado de Mato Grosso, Escala 1: 1.000.000. Goiânia, Convênio
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia de
Mato Grosso (CPRM/SICME), 200 p., 2004.
Siqueira L.P., Teixeira L.B. 1993. Bacia dos Parecis: nova fronteira exploratória da Petrobrás.
In: SBGf, Congresso Internacional daSociedade Brasileira de Geofísica, 3, Rio de Janeiro. Resumos
Expandidos, Rio de Janeiro, 168-170.

Assinatura geoquímica de rochas intrusivas da Província Magmática do
Paraná.
Barbara BIASI1, Eleonora M. G. VASCONCELLOS2 , Otavio A. B. LICHT3
1 Departamento de Geologia – UFPR - biasi.barbara@yahoo.com.br
2 Departamento de Geologia – UFPR – eleonora@ufpr.br
3 Minerais do Paraná S.A. (MINEROPAR) - otavio@mineropar.pr.gov.br

Abstract
The compilation of geochemical data published since 1975 on the intrusive rocks from the Magmatic
Province of Parana indicate a new possible division for dikes and sills: the separation of intermediate
to acidic rocks with high K2O (>3%) and low K2O (<2,5%). The group with high K2O is characterized by
the content of Zr (>440 ppm) and CaO (< 5%) and tends to present more than 60 ppm of Rb and less
than 30 ppm of Ni, especially when it has low TiO2 (<2%). The comparison of dikes and sills is only
possible between the rocks with high K2O. Sills have lower content of K2O (<3,2%) than dikes. Above
4% of K2O there are only dikes. The dikes with high K2O are also distinguished from sills by the
content lower than 10% of FeOtot, more than 130 ppm of Ce and than 75 ppm of La. There is
predominance of trachyandesites, trachydacites and dacites for dikes and trachyandesites and
andesites for sills. A transition zone between these contents from 55% of SiO2 with predominance of
sills, also distinguished by the content of CaO (6 to 5%) and Zr (380 to 440 ppm). Statistically, sills
present higher contents of SiO2, CaO and Zr and less K2O and Rb than dikes. Sills are well defined by
MgO (<3,0%), while dikes are well defined by FeOtot (<10%), Ba (>1200 ppm) and La (>80 ppm). For
basic and intermediated rocks with low K2O it was not possible to recognize distinct geochemical
signatures, however there is a trend that dikes have less FeOtot and more MgO and CaO and higher
contents of the trace elements Ba (>800 ppm), Cr (>100 ppm), Rb (>50 ppm), Zr (>290 ppm) and Sr
(<300 ppm) in relation to sills. Comparing these data with those from samples collected by drillholes,
all of them described as sills, there are two dacites that are similar to the compositon of dikes with high
K2O indicating that there can be samples misclassified. For the other basic samples from drillholes it is
not possible to make a precise distinction since the analysis of dikes and sills overlap.
Keywords: Intrusives, geochemistry, Magmatic Province of Parana.

Resumo
A compilação de dados geoquímicos publicados desde 1975 sobre as rochas intrusivas da Província
Magmática do Paraná indica uma nova divisão possível para diques e soleiras: a separação de
rochas intermediárias a ácidas com alto K2O (>3%) e baixo K2O (<2,5%). O grupo com alto K2O é
caracterizado pelos teores de Zr (>440 ppm) e de CaO (<5%) e tende a apresentar mais de 60 ppm
Rb e menos de 30 ppm Ni, principalmente quando possuem baixo TiO2 (<2%). A comparação de
soleiras e diques só é possivel entre as rochas de alto K2O. As soleiras têm teores menores de K2O
(<3,2%) que os diques. Acima de 4% K2O há apenas diques. Os diques com alto K2O se diferenciam
das soleiras pelo teor menor que 10% FeOtot, mais de 130 ppm Ce e de 75 ppm La. Há predomínio de
traqui-andesitos, traqui-dacitos e dacitos para os diques e de traqui-andesitos e andesitos para as
soleiras. Uma zona de transição entre esses teores a partir de 55% SiO2, com predomínio de soleiras,
é distinta pelos teores de CaO (6 a 5%) e Zr (380 a 440 ppm). Estatisticamente, as soleiras possuem
mais SiO2, CaO e Zr que os diques e menos K2O e Rb. São bem definidas quanto ao MgO (<3,0%), e
os diques são melhor definidos quanto a FeOtot (<10%), Ba (>1200 ppm) e La (>80 ppm). Para as
básicas e intermediárias de baixo K2O não é possível definir assinaturas geoquímicas distintas, porém
há uma tendência de que os diques tenham menos FeOtot e mais MgO e CaO e maiores frequências
dos traços Ba (>800 ppm), Cr (>100 ppm), Rb (>50 ppm) e Zr (>290 ppm) e Sr (<300 ppm) em
relação às soleiras. Comparando esses dados com os de amostras de poços, classificadas como
soleiras, há dois dacitos que possuem composição similar à dos diques de alto K2O podendo haver
amostras erroneamente classificadas. Para as demais amostras básicas de poços, não é possível
fazer uma distinção, uma vez que os resultados analíticos de diques e soleiras se sobrepõem.
Palavras-chave: Intrusivas, geoquímica, Província Magmática do Paraná.

1. Introdução
As rochas da Província Magmática do Paraná resultam de um dos maiores eventos
de magmatismo fissural ocorrido em continente e estão vinculadas aos campos tensionais e
os fenômenos endógenos que levaram à fragmentação do Pangea (Milani et al. 2007). Estas
rochas (de composição predominantemente basáltica) ocorrem como derrames, diques com
três

direções

principais,

mas

preferencialmente

N40-55W,

e

soleiras

intrudidas

concordantemente ao plano de estratificação dos litotipos sedimentares da Bacia do Paraná.
Em furos de sondagem, as rochas intrusivas têm sido invariavelmente identificadas
como soleiras, sendo desconsiderada a possibilidade de diques. Com o objetivo de definir
uma assinatura geoquímica capaz de discriminar diques de soleiras, interceptados por
perfurações e definir tendências geoquímicas e sua separação em grupos distintos, este
trabalho combinou uma análise geoquímica com uma análise estatística.
2. Materiais e métodos
O banco de dados utilizado neste trabalho, foi confeccionado a partir de dados de
óxidos maiores e elementos traço (Ba, Ce, Cr, La, Nb, Ni, Rb, Sr, Y e Zr) publicados ou
cedidos por diversos autores que estão referidos em Licht e Arioli (2012). Para a construção
de diagramas os dados foram separados em diques e soleiras aflorantes e amostrados em
poços, e separando as rochas básicas e intermediárias em alto (>2%) e baixo (<2%) TiO2,
conforme Piccirillo & Melfi (1988). Para as rochas ácidas foi considerado o limite de 1,1%
TiO2 para separar os conjuntos de alto e baixo TiO2 (Peate, 1989).
Para cada grupo foram construídos diagramas de variação, com MgO ou SiO2 como
índices de diferenciação, diagramas ternários e diagramas de classificação, como o TAS
(Total Álcalis-sílica,

Le Maitre, 1989). Na análise estatística foram confeccionados

histogramas para os óxidos em base anidra e para os elementos-traço, para diques e
soleiras.
3. Resultados
3.1. Análise geoquímica
A partir da análise dos diagramas de variação é possível individualizar nas rochas
intermediárias a ácidas, um grupo mais evoluído denominado de rochas de alto K2O (Figura
1a), com K2O > 3,0% e MgO < 5% e assinaturas geoquímicas específicas, o que não é
observado nas rochas básicas.
Entre o baixo K2O (<2,5%) e o alto K2O (>3,0%) existe uma área de transição com
teores de 55,0% a 60% SiO2 (Figura 1b) e teores intermediários de CaO (6,0 a 5,0%) (Figura
1c) e de Zr (380 a 440 ppm) (Figura 1d) onde predominam soleiras.

O grupo de alto K2O é caracterizado pelos teores de Zr (>440 ppm) e de CaO (<
5,0%) e tende a apresentar > 60 ppm Rb (Figura 1e) e < 30 ppm Ni, principalmente quando
são de baixo TiO2. Essa classificação não é observada nas soleiras de alto TiO2. A razão
TiO2/SiO2 (Figura 1e) dessas rochas de alto K2O é de 0,0425 com o teor de TiO2 diminuindo
mais suavemente em relação à sílica que nas rochas de baixo K2O nas quais predominam
valores de TiO2/SiO2 entre 0,0450 e 0,0725.
Com base no diagrama TAS (Le Maitre, 1989) as soleiras de alto K2O são
classificadas como traqui-andesitos e andesitos com 3,0 a 4,0% K2O, < 63,0% SiO2 (Figura
2a), >10% de FeOtot, > 130 ppm Ce e > 70 ppm La. Os diques de alto K2O são traquiandesitos, traque-dacitos e dacitos (Figura 2b) com > 3,2% K2O, predominando teores a
partir de 4,0% K2O, podendo atingir 68,0% SiO2. Os diques possuem < 10% FeOtot, > 130
ppm Ce e > 75 ppm La.
7

7

a

6
5

15

b

6
5

4

c

10

4

K2O

CaO

K2O
3

3

2

2

1

1

0

8

6

4

2

0

0

5

40

50

MgO

60
SiO 2

70

0
40

80

200

800

d

e

600

150

Zr 400

Rb 100

200

50

50

60
SiO 2

70

80

50

60
SiO 2

70

80

6
5

f

4
TiO 2 3
2
1

0

0
40

50

60
SiO 2

70

80

40

50

60
SiO 2

70

0
40

80

Figura 01 – Diagramas de variação para soleiras e diques da Província Magmática do
Paraná.
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Figura 02 – Diagramas TAS (Total álcalis-sílica) de Le Maitre, 1989 para diques e soleiras
com destaque para amostras de alto K2O. Símbolos como na Figura 01.
3.2. Análise estatística
Na análise dos histogramas, observa-se que as soleiras têm teores de FeOtot mais
altos e teores de MgO mais baixos que os diques. Nas soleiras há baixa frequência de

valores >15,0% Al2O3. As médias dos demais óxidos são muito próximas, não sendo
possível diferenciar diques e soleiras.
No grupo de baixo TiO2, as soleiras mostram a maior frequência entre 1,9 a 2,0%
TiO2 e os diques entre 2,6 a 2,7% TiO2. No grupo de alto TiO2, as soleiras têm frequência
entre 3,4 a 3,5% TiO2 e os diques entre 3,2 a 3,3 TiO2. Os histogramas também apontam
para menores frequências em torno de 2,7% TiO2 e que os diques têm maior quantidade de
amostras com baixo TiO2 e as soleiras com alto TiO2.
4. Conclusão
A partir dessas análises é possível identificar em poços a presença de diques, desde
que sua composição seja intermediária ou ácida. Nas amostras coletadas em poços são
identificadas dois exemplares de composição dacítica que se assemelham à composição
dos diques de alto K2O aflorantes. Para as demais amostras de composição básica,
coletadas em poços, não é possível, discriminar diques de soleiras, uma vez que nos
diagramas de variação os pontos estão sobrepostos e os histogramas não mostram gaps
significativos.
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Resumo
A caracterização geoquímica e geoambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Parauninha foi
realizada através da avaliação da composição química de sedimentos de fundo de canal fluvial
coletados em 74 pontos para detecção das concentrações de elementos maiores, menores e traço e
posterior avaliação em termos da contribuição litológica na assinatura geoquímica da área. A geologia
e a geomorfologia da bacia influenciam a composição dos sedimentos que refletem particularidades
da geodiversidade local e agrega elementos introduzidos no sistema por ação geogênica e às vezes
influenciados pela atividade antrópica. Dessa forma, após a determinação da concentração dos
elementos químicos presentes na fração granulométrica silte e argila, foram aplicadas metodologias
estatísticas para o estabelecimento da assinatura geoquímica das micro-bacias, permitindo verificar a
influência geológica. As informações adquiridas sobre as características geológicas permitiram avaliar
que as concentrações dos elementos maiores e traço são maiores na microbacia do rio Lambari. Os
resultados acerca da composição geoquímica dos sedimentos poderão viabilizar o entendimento dos
processos biogeoquímicos na bacia, capazes de fornecer dados complementares aos trabalhos
desenvolvidos em toda a cadeia do espinhaço meridional. Palavras-chave: Sedimentos fluviais,
elementos traço, geologia, geoquímica.

Abstract
The geochemical and geo-environmental characterization of sub-river basin Parauninha was
performed by assessing the chemical composition of bottom sediments of the river channel collected
in 74 points for the detection of concentrations of major, minor and trace elements and further
evaluation in terms of the contribution lithology in geochemical signature area. The geology and
geomorphology of the basin influence the composition of the sediments reflect particularities of
geodiversity site and adds elements introduced in the system per share geogenic and sometimes
influenced by human activity. Thus, after determining the concentration of the chemical elements
present in the silt and clay size fraction were applied statistical methods to establish the geochemical
signature of micro-basins, allowing you to check the influence geological. The information acquired on
the geological characteristics allowed us to evaluate the concentrations of major and trace elements
are higher in the watershed of the river Lambari. The results on the geochemical composition of
sediments may facilitate the understanding of biogeochemical processes in the basin, able to provide
additional data for the work in the whole chain of the southern ridge. Keywords: Stream sediments,
trace elements, geology, geochemical

1. Introdução
A sub-bacia do rio Parauninha se localiza nos municípios de Conceição do Mato
Dentro em Minas Gerais (figura 1). Fazem parte desta sub-bacia, duas micro-bacias
contíguas, Parauninha e Lambari, afluentes do rio Santo Antônio e que possuem 350 Km²
de extensão. A região é classificada como área de transição entre Mata Atlântica e cerrado,
ocorrendo campos rupestres e alguns tipos de campos limpos. Tem clima temperado com
verão chuvoso e inverno seco (PARH, 2010).

Figura 1: Localização da sub-bacia do rio Parauninha no Estado de Minas Gerais. Micro-bacias do rio
Parauninha e Lambari.

2. Geologia e geomorfologia
A micro-bacia do rio Parauninha caracteriza-se por sedimentos provenientes de
quartzitos da Unidade Itambé do Mato Dentro, de níveis fosfáticos da Unidade Rio Preto,
ambos pertencentes à Formação Sopa Brumadinho, além de quartzitos e metapelitos da
Formação Galho do Miguel. A micro-bacia do rio Lambari, por rochas de natureza ácida,
como granitos e gnaisses do Complexo Gouveia, xistos do Grupo Costa Sena, metapelitos
do Membro Campo Sampaio (figura 2). Além disso, ocorrem intrusões como a suíte
metadiabásica Pedro Lessa do Proterozóico Superior em toda a sub-bacia (Base de dados
COMIG, 1997).
Nas porções do baixo curso e à montante de falhas de empurrão, os rios são
tipicamente meandrantes com eventuais canais retilíneos e encaixados predominando nas
zonas de falhas.

Figura 2: Mapa geológico da sub-bacia do rio Parauninha - Pontos de coleta de sedimentos.

3. Materiais e métodos
Foram realizadas 74 amostragens de sedimentos de fundo de canais fluviais,
localizados em áreas representativas das diversas unidades litológicas (figura 2). Após
secas, as amostras foram peneiradas e alíquotas de sedimentos de granulometria silte e
argila (fração < 0,063 µm) foram destinadas para análises químicas. Após digestão parcial
por água régia, através de ICP-OES foram determinadas as concentrações dos elementos
maiores e traço, segundo metodologia proposta por Rauret et al. (2001).

4. Resultados
Foi confirmada a ocorrência de diferença geral significativa entre as micro-bacias
(F24,45=6,24 p<0,01), através da MANOVA. O gráfico da Análise de Discriminante Canônica
demonstra através da função 2, a separação das micro-bacias do rios Parauninha e
Lambari, que possuem ampla variação em sua constituição geoquímica. Segundo a DCA, a
hipótese de similaridade entre esses dois grupos é rejeitada (figura 3a).
A função demonstrou que elementos de natureza litofílica, comumente presentes ou
associados aos feldspatos, como os elementos Sr, Na e K, além de elementos siderófilos
como o Fe e Al, foram os que mais fortemente separaram as micro-bacias, conforme pode
ser visualizado no gráfico da figura 3b. Do mesmo modo é possível verificar que o cromo é o
elemento que difere significativamente entre as micro-bacias, devido provavelmente às

rochas básicas como os diques máficos de grande expressão na área, mas presentes em
maior proporção na micro-bacia do rio Lambari.

Figura 3a: Gráfico DCA evidenciando a distinção das micro-bacias estudadas em termos da
composição geoquímica dos

sedimentos; Figura

3b:

Representação das

medianas

das

concentrações dos elementos químicos analisados.

5. Conclusões
A caracterização da sub-bacia possibilitou realizar inferências que comprovam a
influência da geologia na assinatura geoquímica da área, com possíveis distinções
preliminares entre as micro-bacias e os litotipos no qual se inserem. Grande parte dos
elementos maiores e traço apresentaram concentrações mais elevadas na micro-bacia do
rio Lambari, devido a maiores ocorrências de rochas metabásicas, xistos e gnaisse com
desenvolvimento pedogenético acentuado, favorecendo maiores quantidades de argilas nos
sedimentos que tem maior capacidade de sorção dos elementos.
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Resumo
A sub-bacia do rio Parauninha integra a bacia do rio Santo Antônio, um dos principais afluentes do rio
Doce. Inserida na Serra do Espinhaço Meridional, localiza-se a NW do Município de Conceição do
Mato Dentro, em Minas Gerais. As características ambientais peculiares da região e suas
necessidades de proteção ambiental estão em confronto com atividades de exploração mineral. O
principal objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico da composição geoquímica de
sedimentos de fundo da sub-bacia. Para isso, 74 amostras de sedimentos foram submetidas a
análises em ICP-OES para determinação da concentração de elementos maiores e traços da fração
granulométrica silte e argila (<0,063µm). Através das análises, diagramas de correlação entre
elementos litófilos, calcófilos e siderófilos foram utilizados para averiguar a influência da geologia
local na assinatura geoquímica da sub-bacia, o que possibilitou fazer considerações com relação às
características da área fonte que influenciam direta ou indiretamente a composição geoquímica
encontrada. Pode se verificar que as concentrações anômalas de elementos como Fe, Mn, Cr, V, Pb
e Zn

estão relacionadas com rochas metabásicas e influências antrópicas como assoreamento

gerado pela abertura de estradas e indiretamente com a influência de atividades de extração mineral
históricas ou atuais.
Palavras-chave: Sedimentos fluviais, litologia, geoquímica, elementos traço, geologia

Abstract
The sub-basin of the river Parauninha integrates the river Santo Antonio, one of the main tributaries of
the Rio Doce. Inserted in the southern Espinhaço Range, located NW of the municipality of Conceição
do Mato Dentro, Minas Gerais. The environmental characteristics of the region and peculiar needs of
environmental protection are in confrontation with mineral exploration activities. The main objective of
this paper is to present a diagnosis of geochemical composition of bottom sediments in the sub-basin.
For this, 74 sediment samples were subjected to ICP-OES analyzes for determining the concentration
of major and trace elements of silt and clay size fraction (<0.063 um.) Chemical analysis diagrams of
correlation between elements lithophile, siderophile and Chalcophile were used to investigate the
influence of local geology on geochemical signature of the sub-basin, which allowed some
considerations with relation to the characteristics of the source area that directly or indirectly influence
the composition geochemical encountered. It may is found that the anomalous concentrations of

elements such as Fe, Mn, Cr, V, Pb and Zn are related metabasic rocks and anthropogenic influences
such as sedimentation generated by the opening of roads and indirectly with the influence of mineral
extraction activities historical or current.
Keywords: fluvial sediments, lithology, geochemistry, trace elements, geology

1. Introdução
A sub-bacia do rio Parauninha integra a bacia do rio Santo Antônio, um dos
principais afluentes da bacia do rio Doce. Registros antigos de exploração de ouro e
diamantes em sedimentos aluviais são documentados na área e algumas atividades
extrativo-minerais em face de suas peculiaridades e condições em que são realizadas,
podem provocar um desequilíbrio no ciclo geoquímico de muitos elementos químicos, dentre
eles os elementos-traço (Costa, 2007).

2. Geologia
As rochas do Super Grupo Espinhaço pertencentes ao Proterozóico Médio possuem
grande expressividade na área em estudo. Rochas do Complexo Gouveia com ortognaisses
e granitos gnaisses, rochas do Grupo Costa Sena e ainda anfibolitos da Sequência Vulcano
Sedimentar Rio Mata Cavalo (figura 1). Além de intrusões de diques e soleiras máficas
como a suíte metadiabásica Pedro Lessa do Proterozóico Superior em toda a sub-bacia
(Base de dados COMIG, 1997).

Figura 1: Mapa litológico da sub-bacia do rio Parauninha e pontos de amostragem de sedimentos.

3. Materiais e métodos
A presença de registros de interferências antrópicas antigas e atuais na bacia de
drenagem, o mapa litológico local e a diversidade de padrões de drenagem foram os
critérios selecionados para a definição dos pontos de amostragem de sedimentos. Foram
coletadas setenta e quatro (74) amostras compostas de sedimentos de fundo. As frações
granulométricas < 63 µm foram parcialmente digeridas em água régia segundo metodologia
de Rauret et al. (2001). Posteriores análises dos elementos maiores e traço foram realizados
no Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado
(ICP-OES) em operação no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA - DEGEO/UFOP).

4. Resultados e Discussões
Foram observadas correlações nas distribuições geoquímicas na micro-bacia do rio
Parauninha, entre os elementos siderófilos, calcófilos, litófilos (figura 2). Elementos
siderófilos Mn (0,05 a 1485 mg/kg), Ni (0,86 a 4756mg/kg), Fe (25,8 a 79566 mg/kg) e Co
(0,57 a 4989mg/kg); Elementos calcófilos Pb (0,73 a 4905 mg/kg), Cu (5,68 a 4695 mg/kg) e
Zn (6,01 a 4479 mg/kg); Elementos litófilos Al (15,5 a 82472 mg/kg), Cr (0,31 a 4976 mg/kg),
V (0,19 a 182,60 mg/kg), Mg (28,26 a 2052 mg/kg), K (22,78 a 1992mg/kg) e Ca (59,90 a
957mg/kg). Enquanto na micro-bacia do rio Lambari, as distribuições das concentrações
encontradas foram: Elementos Siderófilos Fe (9658 a 76048 mg/kg), Mn (17,47 a
575,00mg/kg), Co (0,57 a 4908 mg/kg) e Ni (0,86 a 4335 mg/kg); Elementos calcófilos Pb
(5,49 a 4967 mg/kg), Cu (7,11 a 49,32mg/kg) e Zn (9,46 a 37,3 mg/kg); Elementos litófilos Cr
(7,54 mg/kg a 37,94 mg/kg), V (13,08 mg/kg a 103,4 mg/kg) e Al (7621 a 89052 mg/kg), Mg
(108 a 1371 mg/kg), K (207,90 a 1160 mg/kg) e Ca (125 a 549 mg/kg).
De acordo com Neto e Rocha (2010), Mn, Zn, Cu, Co, e Ni tendem a ocorrer nos
minerais ferro-magnesianos. Estes autores sugerem que há associação dos elementos Cr,
Co, Ni, Cu, Ti, V e Sc às rochas máficas e ultramáficas. É provável que grande parte dos
elementos encontrados nos sedimentos, se deva às ocorrências de anfibolitos das áreas
fontes. Observa-se também concentrações elevadas dos elementos calcófilos Cu, Pb e Zn
no ponto L09. Este ponto posiciona-se em domínio de granitóides e gnaisses que não
apresenta enriquecimento em elementos calcófilos. Entretanto, este ponto reflete as
condições ambientais associadas a uma ponte da estrada de rodagem que direciona para o
canal fluvial, aporte considerável de solo proveniente de áreas de empréstimos.
As concentrações elevadas dos elementos Fe, Mn, Cr, V, Pb e Zn nos pontos
amostrados 09, 29 e 48 da micro-bacia do rio Lambari, mostram que nestes pontos, apesar
de estarem sobre influência de litologias como gnaisses e granitóides à montante, as

correlações geoquímicas indicam forte influência antrópica ou de diques máficos que
ocorrem em proporções bem menores à montante, como responsáveis pela elevação das
concentrações destes elementos nos sedimentos.

Figura 2: Gráficos de distribuição dos elementos Fe, Al, Mn; Pb, Cu, Zn; Cr, Ni, V (de montante para
jusante) nos sedimentos da micro bacia do rio Parauninha e da micro-bacia do rio Lambari.

5. Conclusões
Pode se constatar que a composição geoquímica dos sedimentos investigados é
controlada principalmente pelo contexto litológico local, mesmo considerando a provável
influência de algumas atividades antrópicas identificadas, que podem potencializar a
disponibilização de elementos químicos para o meio superficial. Isso se verifica nas
correlações positivas encontradas entre as associações geoquímicas dos elementos
analisados.
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Resumo
A planície costeira na região de Cabo Frio e arredores é constituída por depósitos
quaternários de sedimentos continentais, lagunares e areias marinhas litorâneas formando
um grande aquífero costeiro. Durante o inverno de 2012 e verão de 2013 foi realizada
caracterização físico-química e medidas de isótopos de radio nas águas subterrâneas, ao
longo de um transecto perpendicular a praia. As altas atividades do radio associadas ao
desequilíbrio entre o

224

Ra e

228

Ra podem ser ferramentas úteis no entendimento do papel

da descarga submarina de água subterrânea nesta região altamente produtiva e de grande
biodiversidade marinha.
Palavras-Chave: Radioisotopos, Água Subterrânea, Região Costeira de Cabo Frio.
Abstract
The Cabo Frio coastal region presents continental sediments deposits from Quaternary,
coastal lagoons and sands from marine origin, forming a large coastal aquifer. During the
winter of 2012 and summer of 2013 was held a physicochemical characterization and
measurements of radio isotopes in groundwater along a transect perpendicular to the beach.
The high radio activity associated to the disequilibrium between

224

Ra and

228

Ra can be

useful tools in the understanding of the importance discharge of the groundwater in this
region highly productive and of great marine biodiversity.
Keywords: radioisotopes, Groundwater, Cabo Frio coastal region.

1. Introduction
Input of subterranean water, referred to as Submarine Groundwater Discharge
(SGD), typically is a mixture of infiltrated seawater and terrestrially derived freshwater and
includes all advective fluid flow between the land and the continental shelf, regardless of the

source or composition of the fluids (Smoak et al., 2013; Burnett et al., 2003). A substantial
flow of nutrient and metal input via SGD, which may contribute to coastal eutrophication, has
been document in recent studies (Sanders et al., 2012; Santos et al., 2008). Direct
measurements (e.g. seepage meters) of SGD are difficult on a regional scale. However,
radium isotopes have been shown to be powerful tools to quantify SGD fluxes and indicate
the sources (Sanders et al., 2012). The direct parent of each radium isotope is a thorium
isotope. Thorium is strongly adsorbed to sediment and provides a source of radium, which is
generated on a range of time scales. In freshwater, radium is strongly adsorbed to particles.
However, under reducing conditions, low pH and/or increasing salinity, radium can be
released into solution. These characteristics make radium an excellent tracer of brackish
SGD and a net flux of nutrients and metals to the ocean.

2. Methods
Groundwater samples were collected in the winter 2012 and summer 2013 from the
plan area of Cabo Frio Coastal System. The surface and groundwater samples were
collected and transferred to 50 L plastic containers, and pumped through MnO2- impregnated
acrylic fiber at rates of ~1.5 L min−1 to quantitatively extract radium radioisotope activities
(Moore and Reid, 1973).
The surface and groundwater sampling strategy was designed to collect samples
over a broad salinity range (between ~ 1 to 30 salinity) and to capture potential spatial
variability in groundwater radium activity. In order to obtain groundwater samples on the
fresh end of the salinity spectrum, groundwater samples were collected in three sand pit
lakes (CV) (~8 km from coastal area), two wells (PC) (approximately 4 and 2 km from the
beach) and one marine sampling station, located directly on the beach (PR).
In the laboratory, the water content of the Mn fibers was adjusted (Kim et al., 2001)
and then placed in a delayed coincidence counter for measuring 223Ra and 224Ra (Moore and
Arnold, 1996). Sample

226

Ra and

228

Ra activities were measured using a Canberra

germanium well-type gamma spectrometer. The detection efficiencies of the delayed
coincidence counter for

223

Ra and

224

Ra were similarly calibrated using the

227

Ac and

228

Th/232U standards.
Temperature, pH, dissolved oxygen, electrical conductivity, total dissolved solid, and

salinity were measured in situ using a multiparameter probe (HANNA, Model HI9828).

3. Results and Discussion

Water samples from Cabo Frio wells and coastal waters were investigated for their
physical - chemical parameters as well as activities of naturally occurring radium isotopes
(223Ra,
224

224

Ra,

226

228

Ra) in winter 2012 (table 1) as well as summer 2013 (223Ra,

Ra and

Ra) (Table 2). The longer lived radium isotopes (226Ra and

228

Ra) from the summer 2013

campaign are currently being analyzed.

Table 1. Winter 2012 sampling results. Radium radioisotope results are in (mBq/L).
Site

OD

pH

(mg/l)

Eh

Temp

CE

TDS

(mV)

°C

(µS/cm)

(mg/l)

223

Salinity

Ra

224

Ra

226

228

Ra

Ra

CV1

2.19

7.5

44.5

24.1

1912

956

0.97

320

890

9.6

18.3

CV2

4.1

8.1

-4.6

25.9

1353

676

0.67

100

329

12.7

28.3

CV3

3.73

7.6

0.9

24.0

2097

1048

1.07

160

348

6

9.7

Table 2. Summer 2013 sampling results. Radium radioisotope results are in (mBq/L).
223

224

Site

OD (mg/l)

pH

Temp (°C)

CE (µS/cm)

TDS (mg/l)

Salinity

PC-1

5.98

8.08

27.73

1972

984

0.99

84

153

PC-2

0.0

7.13

27.66

1765

882

0.89

144

358

CV-1

5.8

8.0

27.41

2092

1046

1.06

457

1242

CV-2

0.24

7.37

25.95

3917

1958

2.06

168

307

CV-3

0.56

8.16

25.52

1877

939

0.95

76

148

PR

5.14

8.16

26.93

42690

21390

27.5

31

78

Ra

Ra

Sand pit mining water activities from the winter 2012 campaign are significantly
higher in radium radionuclides as compared to the ocean waters given in Smoak et al.,
(2012) and from our beach sampling station (PR). If you have a look at all the groundwaters
listed

223

Ra is present in significant quantities and the ratio

226

Ra/223Ra is always less than

the equilibrium ratio of 22:1 (Dickson, 1985). This in itself is a surprising result which
contradicts some prior theories regarding the presence of
al., 1983).

223

Ra in groundwaters (Dean et

Furthermore, the disequilibrium between

224

Ra and

228

Ra in this campaign indicate

intense geochemical processes of groundwater in this coastal region. The results from the
summer 2013 campaign validate the high

223

Ra and

224

Ra findings from the winter 2012

campaign and show that these high activities are not seasonal. The results in this work
indicate that the radium radioisotopes may be used as tracers of groundwater in this region
and will be used in future studies to determine subterranean groundwater discharge to this
highly productive Brazilian coastline.
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RESUMO
No Estado de Pernambuco, foi executado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, um
mapeamento geoquímico de baixa densidade, envolvendo aspectos ambientais e prospectivos.
Tal trabalho incluiu a coleta e análises químicas de amostras de solo, águas de drenagem e de
abastecimento público além de sedimentos de corrente, com o objetivo de gerar dados
capazes de configurar a paisagem geoquímica do meio físico colocando em evidência as áreas
onde a espécie química considerada está mais depletada ou enriquecida, relativas a valores de
background globais e regionais. Objetivou diagnosticar a qualidade ambiental dos solos,
sedimentos e águas e identificar áreas metalogeneticamente prospectivas, que poderão ser
alvos de estudos subseqüentes que comportem maior detalhe. São evidenciados neste
trabalho os resultados alcançados para arsênio (As) em termos de coleta de amostras, sua
avaliação ambiental e prospectiva. Regionalmente os solos não se apresentam contaminados
em As e os sedimentos apresentam apenas alguns pontos merecedores de atenção ambiental
e prospectiva.

Palavras-chave: Mapeamento geoquímico, Estado de Pernambuco, Arsênio
ABSTRACT

In the Pernambuco State, was executed by the CPRM - Geological Survey of Brazil, one lowdensity geochemical mapping, involving prospective and environmental aspects. This work
included the collection and chemical analyzes of soil samples, water drainage and public water
supply as well as stream sediments, in order to generate data able to configure the landscape
geochemistry of the physical evidence placing in areas where the chemical species is
considered more depleted or enriched relative to background values global and regional. Aimed
to diagnose the environmental quality of soils, sediments and waters and identify areas
metallogenetic looking, which may be targets for subsequent studies entailing greater detail. Are
highlighted in this paper the results achieved for arsenic (As) in terms of sample collection, its
environmental assessment and foresight. Regionally soils do not appear in the contaminated
sediments and have only a few points worthy of prospective and environmental attention.

Keywords: Geochemical Mapping, Pernambuco State, Arsenic
1. INTRODUÇÃO

O Projeto foi concebido em parte, como uma atividade tributária ao reforço do
conhecimento do meio ambiente do estado de Pernambuco, conseqüente da sua
natureza litológica e da interação com a atividade humana. A outra parcela
metodológica associada complementa-se com o foco na geoquímica prospectiva
convencional de baixa densidade.
Padrões internacionais de abundância, relacionados a média crustal de elementos
químicos, foram utilizados como valores comparativos no estabelecimento de

anomalias bem como a padrões internacionais de limiares de toxicidade e pelo
CONAMA (BRASIL, 2005). O As é concentrado em argilas e sedimentos finos como
sulfetos, ou ligado à matéria orgânica, óxidos secundários de ferro e fosfatos.
2. OBJETIVOS

Os trabalhos se desenvolveram a partir da coleta de amostras de sedimentos de
corrente e solos, onde a partir dos resultados das análises químicas, está sendo
avaliada e discutida a paisagem geoquímica do meio físico estudado para diversos
elementos e explicitadas as zonas empobrecidas, enriquecidas ou normais, relativas a
valores médios de background globais e regionais. Os trabalhos completos comporão
um Atlas Geoquímico do Estado de Pernambuco.
O trabalho se desenvolveu em todo Estado de Pernambuco, com 98.311Km².
3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos encontram-se discriminados no texto do Guia
de Procedimentos Técnicos do Programa Levantamento Geoquímico – Termo de
Referência (CUNHA & MACHADO, 2003; LINS, 2003).
Os locais de coleta das amostras de sedimentos de corrente são as bacias
hidrográficas de 50 a 200 km2 de área. As amostras de solo são coletadas
aproximadamente na parte central das Folhas 1:50.000, procurando-se amostrar o tipo
de solo mais representativo em cada folha no horizonte B. As análises químicas foram
procedidas para 53 elementos por ICP-EAS/MS - digestão com água régia. As
amostras foram postas à secagem à temperatura inferior a 40°C, peneiradas na fração
< 80 mesh (0,177 mm), e determinação realizada nos laboratórios da GEOSOL.
3. RESULTADOS
Este mapeamento geoquímico de baixa densidade logrou coletar em
Pernambuco 1170 amostras de sedimentos de drenagem representando bacias de
drenagens inferiores a 100 km2 e 142 amostras de solo.
Os teores de Arsênio (As) para sedimento de corrente apresentaram a média
de 1,3 ppm e mediana de 0,5 ppm. Tais parâmetros situam-se abaixo daqueles de
referência crustal (1,8 ppm) sugerido por Holland & Turekian (2003) e de acordo com o
valor crustal (2 ppm) apontado por Winter (1998).
Em quase todo Estado de Pernambuco predominam valores que se situam na
faixa da média crustal, o que seria um background regional. Valor pontual de 7 ppm é
encontrado na área do porto de SUAPE, pouco acima do nível N1 do CONAMA (5,9
ppm). Os demais valores incluem um ponto anômalo próximo a Belo Jardim (11 ppm),
Cabrobó (17 ppm) e a leste de Sta. Filomena (50 ppm), este último chegando a
ultrapassar o limiar N2 do CONAMA (17 ppm). As principais concentrações de pontos

anômalos (17, 25, 55, 89, 194 ppm) encontram-se na região de Serrita - Cedro, no
sertão central pernambucano (Figura 1)

Do ponto de vista estatístico, 75% dos dados obtidos encontram-se abaixo do
limiar no qual se prevê baixa probabilidade de efeitos adversos à saúde (5,9 ppm),
adotado pela NOAA e pela legislação ambiental brasileira para sedimentos a serem
dragados (CONAMA 344/2004). Valores de background para sedimentos fluviais são
reportados desde 1,1 ppm (NOAA, 2008) até 6 -19 ppm (Holland & Turekian, 2003).
Nos solos, registram-se apenas duas limitadas faixas com valores anômalos:
uma na região de Bom Nome, na porção centro-norte do Estado (33 ppm), e outra no
extremo noroeste, na área de Araripina (6 ppm), sendo que em ambos os casos, não
ultrapassam o valor limiar de VI do CONAMA (35 ppm). No restante do estado,
predominam baixos teores que não ultrapassam 2 ppm, o que configura valores de
background.
4. CONCLUSÕES

No caso dos solos, não há maior preocupação ambiental, posto que os valores
encontrados situam-se quase sempre abaixo do nível de intervenção do CONAMA e
apenas um acima do VP (15 ppm). Na região de Araripina um valor mais destacado (6
ppm) pode ser relacionado a rochas sedimentares subjacentes tipo folhelhos da Bacia
Sedimentar do Araripe, cujo valor médio padrão é de 15 ppm. Já os valores mais
elevados encontrados em solos e sedimentos na região de Serrita – Cedro –
Verdejante, podem ser atribuídos ao distrito aurífero desta região, cuja mineralização
está hospedada em veios de quartzo em zonas de cisalhamento, com ouro associado
a sulfetos e teluretos, configurando-se assim em um excelente elemento farejador de
metais tais como o Au, Cd, Pb e Zn. O valor anômalo encontrado no Complexo
Portuário e Industrial de SUAPE é provavelmente de origem antrópica, tal como o de
Belo Jardim, este último certamente proveniente de fabriquetas que recuperam
baterias automotivas que usam na metalurgia ligas metálicas com As e descartam
seus efluentes líquidos e escória metalúrgica na zona rural. Os altos valores
detectados nas áreas de Bom Nome, Cabrobó e Sta. Filomena são preliminarmente
indicativos de áreas prospectivas para Au e outros metais. A distribuição estatística
quer seja para solos e sedimentos é quase exclusivamente unimodal, contendo
valores de background, onde os demais teores podem classificados como outliers. É
sugestivo investigar a biodisponibilidade do As na região de Serrita-Cedro e Belo
Jardim e SUAPE, pois os valores encontrados ultrapassam o padrão VI do CONAMA.
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RESUMO – O Quadrilátero Ferrífero (QF) é uma estrutura geológica localizada no centro de Minas
Gerais que sofre com os impactos relativos a atividade minerária. Nesse ambiente, metais e semimetais são remobilizados para superfície da Terra, onde entram em contato com as substâncias
húmicas aquáticas (SHA), que tem a capacidade de alterar a mobilidade e toxicidade desses
elementos. Nesse contexto, coletou-se amostras de água para a extração e o estudo das SHA.
Alguns metais, carbono orgânico dissolvido (COD) e temperatura foram os parâmetros analisados e
comparou-se o método de extração de SHA por colunas DAX-8 e evaporação rotativa. Para análise
dos resultados utilizou-se a rede neural de Kohonen, que auxiliou na visualização e interpretação dos
resultados. Observou-se uma relação entre alguns elementos (Ca, Mg e Sr), provavelmente devido a
litologia. Este trabalho possibilitou conhecer melhor alguns pontos com maior concentração de
material orgânica no QF, o que será útil em futuras coletas.
PALAVRAS CHAVES: substâncias húmicas aquáticas, rede neural de Kohonen, evaporação rotativa,
resinas DAX-8, Quadrilátero Ferrífero/MG

ABSTRACT – The Quadrilátero Ferrífero (QF) is a large geological structure located in the centre
of the State of Minas Gerais (Brazil) and suffers the impacts about mining. Metals and semimetals are
remobilised to the Earth’s surface, where they interact with aquatic humic substances (AHS), which
are able to change the toxicity and mobility of these elements. In this way, some samples were
collected to extract and study AHS. Some metals, dissolved organic carbon (DOC) and temperature
were the parameters analysed and the methods of extraction of AHS by DAX-8 resins and rotary
evaporation were compared. In order to analyse the results, the Kohonen neural network was used.
This technique helped the visualisation and interpretation of the results. It was observed a relationship
among some elements (Ca, Mg and Sr), probably due to the lithology. This work allowed knowing
some points with greater concentration of organic matter, which will be useful in future samplings.
KEYWORDS: aquatic humic substances, Kohonen neural network, rotary evaporation, DAX-8 resins,
Quadrilátero Ferrífero/MG

1.Introdução
O Quadrilátero Ferrífero (QF) é um província geológica localizada na região central
do estado de Minas Gerais que conhecida por abrigar extensos depósitos de ouro e ferro.
Nos últimos três séculos a mineração tem alterado o ciclo geoquímico natural de elementos
químicos que se encontram naturalmente estáveis no subsolo. Quando o homem expõe
depósitos minerais em superfície eles se instabilizam e decompõe-se, podendo liberar
alguns elementos que possuem toxicidade mais alta para o homem (Roeser e Roeser,
2010). Nesse meio encontram-se as substâncias húmicas aquáticas (SHA), que são
compostos orgânicos macromoleculares heterogêneos que têm a capacidade de complexarse com íons metálicos e diversos outros compostos, alterando sua toxicidade e
disponibilidade para os seres vivos. É importante destacar que a absorção de espécies
metálicas pelos organismos vivos e o papel das SHA ainda não foram bem compreendidos
(Steinberg, 2003). Isso é ainda mais relevante na região do QF, onde a influência da matéria
orgânica na ciclagem dos elementos no ambiente começou a ser investigada apenas
recentemente com os trabalhos de Silva (2010) e Craveiro (2011).
A caracterização nesta parte da pesquisa envolveu a aplicação de técnicas
multivariadas com o objetivo de encontrar prováveis relações entre o material húmico e
metais presentes na região. Também foram testados 2 diferentes métodos de extração de
SHA. É importante destacar que na fase de extração podem ocorrer alterações estruturais
no material originalmente coletado, sendo de relevante importância o emprego de técnicas
de extração de compostos húmico que sejam rápidas, eficientes e provoquem o mínimo de
alterações estruturais no material coletado (Rosa, 1998).

2. Materiais e Métodos
Foram escolhidos 10 pontos em partes da porção leste do Quadrilátero Ferrífero com
base na facilidade de acesso e na presença de material húmico aquático, que foi
evidenciado visualmente pela coloração mais escura de alguns dos corpos hídricos em
estudo. O pH das águas foi medido in situ com auxílio do equipamento Ultrameter II (Myron
L Company). Foram coletados cerca de 30 litros de água para cada ponto em galões
plásticos de 10 L previamente limpos. Para determinação de metais cerca de 20 mL de água
foi filtrada em membranas 0,45 micrômetros e dispostas em frascos plásticos. Para
determinação do COD de águas as amostras também foram filtradas em membranas de
0,45 micrometros e depois armazenadas em frascos de vidro âmbar. O equipamento
utilizado para análise de metais foi um ICP-OES Spectro/modelo Ciros CCD. Para o COD foi
utilizado o equipamento Total Organic Carbon Analyser V-CPH (Shimadzu, Japão). Para
extração das substâncias húmicas aquáticas foi utilizado o método das resinas DAX-8,

proposto por Thurman e Malcolm (1981). Ressalta-se que todos os extratos húmicos obtidos
foram padronizados para um volume de 200 mL. A análise dos dados foi feita empregando a
técnica exploratória multivariada rede neural de Kohonen com auxílio do software Matlab.
Um outro método para concentração de SHA empregado no trabalho foi a evaporação
rotativa empregando um evaporador rotativo MARCONI MA-120. A análise multivariada só
foi feita para as águas naturais e extrato da resina DAX-8.

3. Resultados e Discussão
Os resultados das análises de pH (somente antes da extração) e COD e metais
medidos antes e depois da extração são mostrados na Fig.1. Destaca-se que as siglas da
Fig.1 (A) terminadas em C referem-se as amostras do extrato da coluna DAX-8. No mapa da
Fig.1 (B), as barras de cores indicam a intensidade das variáveis medidas e a interpretação
da rede de Kohonen é feita pela disposição espacial dos neurônios nos mapas.
(A)

(B)

Fig. 1: (A) Mapa de grupamentos das amostras e (B) mapa de distribuição individual das
variáveis obtidos pelo uso da rede neural de Kohonen.

Pela observação dos mapas da rede neural podemos identificar 5 grupos principais
de amostras e outros pequenos grupos com amostras isoladas. As amostras da parte
superior (Fig.1(A)) possuem maior teor de COD, o que pode ser observado na Fig.1 (B). A
localização dessas amostras nessa porção do mapa de Kohonen se deve principalmente
aos altos valores de COD para essas amostras, que são predominantemente resultantes da
análise do extrato, que obviamente possui maior concentração de C. A amostra S9A ficou
nesse grupo apesar de ser proveniente de águas naturais porque foi coletada em região
com alto teor de SHA. Já o ponto 2 possuiu baixo teor de COD, já que as análises
correspondentes ao extrato ficaram na parte inferior do mapa de grupamento de amostras.
Devido a esse fato pode-se concluir que esse ponto não é adequado para extração de
material húmico. A concentração de Na foi mais alta para amostras da parte superior (onde

predominam extratos) porque NaOH foi utilizado na extração das amostras. No mapa das
variáveis é possível verificar uma relação entre Ca, Mg e Sr, possivelmente porque
geralmente ocorrem juntos nas estrutura dos minerais (em rochas dolomíticas, por
exemplo).
Quanto as comparações entre os métodos de concentração/extração de SHA, os
resultados mostraram que as concentrações de COD obtidas pela evaporação rotativa foram
superiores aos valores obtidos pelo método da resina DAX-8, considerando o mesmo
volume de extrato. Porém gastou-se um elevado tempo na rotoevaporação para concentrar
o mesmo volume de amostra na coluna.

4. Conclusões
Com os resultados dessa pesquisa foi possível identificar os pontos com maiores e
menores concentrações de COD em trechos da parte leste do QF. Observou-se uma
relação entre alguns elementos analisados, provalvelmente devido a litologia local. A rede
neural de Kohonen se mostrou efetiva na visualização e interpretação dos resultados
obtidos. As concentrações mais altas para o COD encontradas para o método de
evaporação rotativa ocorreram devido ao evaporador concentrar substâncias húmicas e não
húmicas.
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Resumo: Os Latossolos são considerados como o tipo de solo de maior representação geográfica no
Brasil. Sua ocorrência no Quadrilátero Ferrífero está relacionada principalmente às rochas gnáissicas,
xistos e itabiritos. No presente estudo foram realizadas análises em amostras superficiais de solos do
tipo Latossolos na região do Quadrilátero Ferrífero. As análises consistiram em análises
granulométricas e a determinação das concentrações de 35 elementos maiores e traços, via digestão
ácida parcial e análise em ICP-OES. Os resultados mostraram que a variação das características
físico-químicas está correlacionada diretamente com o material parental de cada amostra. Dessa
forma, comprova-se que a análise geoquímica de solos autóctones no Quadrilátero Ferrífero pode ser
um método bastante seguro para auxiliar na cartografia geológica de litotipos, mesmo com
significativo manto intempérico.
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, elementos-traço, Latossolos, solos, geoquímica.

Abstract: The Oxisols are considered as the type of soil of largest geographical representation in
Brazil. Its occurrence in the Iron Quadrangle is mainly related to the gneissic, schists and itabirites
rocks. In this study analyzes were made on surface samples of Oxisols, collected in the region called
Iron Quadrangle. The analysis consisted in granulometric analyzes and determination of
concentrations of 35 major and trace elements by parcial acid digestion and ICP-OES. The results
showed that the variation of the physico-chemical caracteristics is correlated directly with the parent
material of each sample. Thus, it was proven that the geochemical analysis of soils autochthonous in
the Iron Quadrangle can be a very safe method to assist in geological cartography of lithotypes, even
with significant weathering mantle.
Keywords: Iron Quadrangle, trace elements, Oxisols, soils, geochemical.

1.

Introdução
Os Latossolos são considerados como o tipo de solo de maior representação

geográfica no Brasil, ocupando cerca de um terço de sua superfície, e encontra-se
distribuído em todas as regiões do país. São solos constituídos principalmente por material
mineral, não hidromórficos, com horizonte B latossólico, bem desenvolvido, abaixo de
qualquer

tipo

de

horizonte

A

(Embrapa,

2006).

Normalmente

apresentam

alta

permeabilidade e drenagem, e de espessuras muito profundas, em geral, superiores a dois
metros. São solos típicos de regiões equatoriais e tropicais (Embrapa, 2006).

Shinzato & Carvalho Filho (2005), embora destaquem a predominância de solos
pouco desenvolvidos (Cambissolos e Neossolos Litólicos) no Quadrilátero Ferrífero,
mostram a ocorrência de Latossolos Vermelhos periférricos de origem itabiríticas. Já o
levantamento pedológico do Estado de Minas Gerais (CETEC, 1983) definiu como uma das
três unidades de mapeamento para o Quadrilátero Ferrífero o grupo de Latossolos
Vermelho-Amarelos, relacionados aos gnaisses do Complexo Bação e aos xistos do Grupo
Nova Lima, que posteriormente foram detalhados em seus níveis hierárquicos no mapa de
solos de Minas Gerais 1: 600.000 (FEAM/UFV), além da ocorrência de Latossolos
Ferruginosos relacionados aos itabiritos (Camargo, 1982; Costa 2003).
O presente estudo teve como objetivo a caracterização geoquímica dos Latossolos,
formados a partir de diferentes tipos de rocha, na região do Quadrilátero Ferrífero.
2.

Área de estudo
A área de estudo compreende a região denominada Quadrilátero Ferrífero localizada

na parte central do estado de Minas Gerais, que ocupa uma superfície de cerca de 7.000
km2. A região é considerada uma das mais importantes províncias minerais do país devido
as suas jazidas minerais, sobretudo de ferro e ouro.
Segundo Almeida (1977), o Quadrilátero Ferrífero encontra-se inserido no extremo
sudeste do Cráton São Francisco, onde se distingue quatro unidades litoestratigráficas,
cujas idades estendem-se do Arqueano: Complexo Metamórfico e Supergrupo Rio das
Velhas, ao Proterozóico: Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi, além de ocorrências de
intrusões máficas e graníticas de várias gerações (Carneiro et al., 1998; Dorr II, 1969;
Machado et al., 1996; Alkmim & Marshak, 1998).

3.

Materiais e Métodos
No presente estudo, foram percorridas as áreas do Quadrilátero Ferrífero, pré-

selecionadas a partir de bases cartográficas, ao longo de suas principais estradas e
acessos, buscando principalmente áreas preservadas ou minimamente impactadas pelas
atividades antrópicas. Foram coletadas amostras superficiais (profundidade fixa de 0-20 cm)
em solos do tipo Latossolo.
Foram realizadas análises granulométricas e análises para a determinação das
concentrações de 35 elementos maiores e traços, que foi feita por digestão ácida parcial, de
acordo com o método EPA 3051a, em microondas modelo ETHOS1 Milestone. A amostras
foram analisadas via Espectrofotômetro de Emissão Ótica com Fonte de Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca SPECTRO/modelo Ciros CCD, em operação no

Laboratório de Geoquímica Analítica (LGqA/DEGEO/UFOP). Para a verificação do método
foi realizada a digestão e análise dos materiais de referência 2907a Joaquim Soil, 2710a
Montana I Soil e 2711a Montana II Soil.

4.

Resultados e discussões
A Tabela 1 mostra alguns valores estatísticos gerais, obtidos a partir das

concentrações dos elementos maiores e traços de todas as amostras de Latossolos.
Tabela 1 – Tabela estatística básica das concentrações dos elementos maiores e traços.

A Tab. 1 mostra as elevadas concentrações dos elementos Al e Fe encontradas nas
amostras superficiais dos Latossolos da região de estudo. Estes, quando analisados de
acordo com seus litotipos, apresentaram os maiores valores para o Al nos solos formados a
partir dos gnaisses do Complexo Metamórfico, e os solos formados a partir dos xisto do
Grupo Nova Lima apresentaram maiores concentrações de Fe. Os altos valores de Al
encontrados nos gnaisses devem-se a riqueza de minerais alumino-silicatos dessas rochas.
As análises granulométricas indicam uma maior concentração de material silte/argila nas
amostras dos xistos do Grupo Nova Lima e um material mais arenoso para as do Complexo
Metamórfico.
Os elementos Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, V e
Zn apresentaram, no geral, concentrações bastante elevadas em praticamente todas as
amostras. Alguns desses elementos, com base nos valores de referência de qualidade
estipulados pela Cetesb (2005), foram classificados como anomalias em vários pontos e nos
diferentes tipos de rochas amostradas. Apresentam ainda valores muito acima daqueles
considerados como Valores de Prevenção (Cetesb, 2005), indicando uma situação de alerta
para uso de tais solos. Estes representam os solos mais espessos e com maior caráter
produtivo da região e as amostras foram coletadas principalmente em áreas com ausência
ou mínima influência antrópica. Como exemplo estão os elementos As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu,

Ni e Se, que encontram-se acima do VP estabelecidos praticamente em todas as amostras
resultantes dos gnaisses e xistos.
Com base na tabela de correlação de Pearson, os grupos de elementos: Ca e Mg;
Se, Co, Cr, Mn e Ni; e Cu e V mostraram correlações positivas elevadas, justificando os
elevados valores de tais elementos na maioria das amostras do grupo dos gnaisses. Já as
fortes correlações de elementos como Na e K; e Cu e V foram observadas nas amostras
resultantes dos xistos.

5.

Conclusão
As amostras superficiais dos Latossolos do Quadrilátero Ferrífero apresentaram

comportamentos diferenciados com relação a sua composição química e granulométrica,
características estas que puderam ser correlacionadas entre si quando analisadas e
comparadas ao material de origem, principalmente com relação às amostras coletadas
sobre às rochas gnaisses e xistos. Dessa forma, comprova-se que a análise geoquímica de
solos autóctones no Quadrilátero Ferrífero pode ser um método bastante seguro para
auxiliar na cartografia geológica de litotipos, mesmo com significativo manto intempérico.
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Resumo
Zircões detríticos de formações ferríferas bandadas (BIF) da região de São Tiago (MG)
foram analisados por U-Pb LA-ICPMS. Os resultados mostram predominância de zircões
neoarqueanos como área fonte e que estas rochas são correlacionáveis às BIF do Grupo
Itabira da bacia Minas, com idade máxima de deposição entre 2392 ± 43 e 2452 ± 15 Ma.
Palavras-chave: formações ferríferas bandadas, BIF, Supergrupo Minas, geocronologia
Abstract
Detrital zircons from banded iron formations at São Tiago (MG) were analyzed by U-Pb LAICPMS. The results show predominance of neoarchean source areas and that the study BIF
are associated to those from Itabira Group of the Minas basin, with maximum deposition
between 2392 ± 43 e 2452 ± 15 Ma.
Keywords: banded iron formations, BIF, Minas Supergroup, geochronology

1. Introdução
As principais ocorrências de formações ferríferas bandadas (BIF) em Minas Gerais
são representadas pelos world-class deposits do Quadrilátero Ferrífero (Dorr, 1969),
estratigraficamente associados ao Grupo Nova Lima do greenstone belt Rio das Velhas
(Arqueano) e à Fm. Cauê (Grupo Itabira) do Supergrupo Minas (Paleoproterozoico). São
ainda relatadas duas outras importantes ocorrências de BIF, uma descontínua ao longo da
serra de Bom Sucesso e outra em escassos afloramentos na região de São Tiago. Idades
U-Pb da literatura associam o início da deposição do Supergrupo Minas entre 2607 ± 47 Ma
(Machado et al., 1996) e 2584 ± 10 Ma (Hartmann et al., 2006), idades obtidas em zircões
detríticos de quartzitos e conglomerados do Grupo Tamanduá e da Fm. Moeda (Grupo
Caraça), ambos subjacentes ao Grupo Itabira. O intervalo máximo para a deposição dos BIF
da Fm. Cauê é balizado pela idade isocrônica Pb-Pb de 2420 ± 19 Ma em rochas
carbonáticas da Fm. Gandarela (Grupo Itabira) sobrejacente aos BIF (Babinski et al., 1995).
Por outro lado, Cabral et al. (2012) apresentaram idade U-Pb de 2655 ± 6 Ma em grãos de
zircão de uma camada interpretada como metavulcânica intercalada a itabiritos da Fm.
Cauê, que implicaria na correlação da mesma ao Arqueano ao invés do Paleoproterozoico.

Os dados geocronológicos deste trabalho apontam para (i) idade máxima de
deposição da BIF próxima a cidade de São Tiago, (ii) idade das áreas de proveniência
sedimentar e (iii) abertura do sistema isotópico dos grãos de zircão no Mesoproterozóico.
Neste contexto, os resultados permitem ainda uma comparação temporal–espacial com
sequências supracrustais similares que ocorrem regionalmente na borda meridional do
Cráton do São Francisco e na região do Quadrilátero Ferrífero.

2. Contexto geológico–geotectônico
A sedimentação da bacia Minas é associada ao desenvolvimento de um rift
intracratônico, que evoluiu para uma margem continental passiva (Renger et al., 1994) e
sedimentação final de foreland (Alkmim e Marshak, 1998). Em termos geotectônicos, a
feição morfológica da serra de Bom Sucesso representa o extremo sudoeste do lineamento
Bom Sucesso–Ibituruna–Jeceaba (ca. NE–SW), que limita rochas predominantemente
arqueanas (a noroeste e norte) relacionadas ao substrato continental primitivo do cráton de
rochas paleoproterozoicas (a sudeste e sul) do cinturão Mineiro (Campos et al., 2003).
Na região a leste da cidade de São Tiago, foco deste estudo, ocorre uma sequência
metavulcanossedimentar, representada por rochas oriundas de precipitados químicos (BIF,
cherts, gonditos), rochas siliciclásticas (quartzitos, quartzo-mica xistos, granada xistos),
metamáficas (anfibolitos) e metaultramáficas (wehrlitos). O posicionamento temporal
(Supergrupo Rio das Velhas vs. Supergrupo Minas) e espacial (ausência de continuidade
física do lineamento Bom Sucesso–Ibituruna–Jeceaba na área deste trabalho) dos BIF
dessa sequência é ainda controverso, devido ao complexo arranjo estrutural e metamórfico
imposto às rochas da borda meridional do cráton do São Francisco do Arqueano ao
Neoproterozoico (Teixeira et al., 2000), motivando esta investigação.

3. A sequência metavulcanossedimentar de São Tiago
O embasamento arqueano da sequência metassedimentar estudada é representado
pelo ortognaisse São Tiago e por diques noríticos com trend NW. As rochas siliciclásticas,
formações ferríferas bandadas e metaultramáficas são concordantes entre si, ocorrem em
uma faixa NNW-SSE (5 km de extensão; <1 km de espessura) e encontram-se em
discordância sobre o embasamento arqueano em uma estrutura sinformal. Tanto o
embasamento como a unidade supracrustal é cortada por pegmatitos e diques de diabásio.
A camada BIF é composta por alternância milimétrica entre níveis contínuos
quartzosos e magnetíticos, de granulação fina a média, com contatos gradacionais a
bruscos. Os níveis quartzosos contém cristais de quartzo (± magnetita) predominantemente

equigranulares com textura granoblástica poligonal, e o nível magnetítico contém cristais de
magnetita predominantemente subédrica (± hematita, goethita, granada, epidoto).
4. Resultados geocronológicos
A idade máxima de sedimentação do BIF de São Tiago foi obtida a partir de análises
U-Pb LA-ICPMS em 80 grãos de zircão detrítico, com o suporte de imagens por
catodoluminescência. As modas de idade obtidas para a população estudada (Fig. 1)
correspondem a: (i) < 2452 Ma (30%), (ii) 2452 a 2601 Ma (15%), (iii) 2601 a 2703 Ma
(47%), (iv) 2703 a 3118 Ma (3%) e (v) > 3118 Ma (5%). A partir dos dados obtidos, destacase: (a) a elevada frequência de idades neorqueanas na população (ca. 62%), (b) a idade
máxima de sedimentação dos BIF estaria entre 2392 ± 43 Ma e 2452 ± 15 Ma (idades mais
jovens com baixa discordância) e (c) possível idade metamórfica em 1207 ± 97 Ma relativa
ao intercepto superior de discórdia com 16 grãos, evidenciado pelas baixas razões Th/U em
bordas recristalizadas, embora tais análises tenham alto 204Pb comum.

Figura 1. Histograma com as modas de idades de proveniência obtidas para a formação ferrífera
bandada de São Tiago (MG). A idade máxima de sedimentação dos BIF está entre 2392 ± 43 Ma e
2452 ± 15 Ma (idades mais jovens com baixa discordância)

5. Discussão e conclusões
A partir dos padrões de idades obtidos, sugere-se que a idade máxima de deposição
(2,45 a 2,39 Ga) das rochas metassedimentares da região de São Tiago é temporalmente
compatível com as idades atribuídas à sedimentação do Supergrupo Minas (< 2580 Ma;
idade de grãos de zircão dos corpos granitoides tardios da evolução arqueana). Além disso,
os dados encontrados são corroborados pela evidência de que os BIF são cortados por
corpos pegmatíticos atribuídos ao Paleoproterozoico. Rochas arqueanas como o
ortognaisse granítico São Tiago (U-Pb= 2701 a 2667 Ma; TDM= 3,1 a 3,3 Ga; Toledo et al.,
2010), que é sotoposto pelos BIF estudados, além de migmatitos e gnaisses dos complexos

metamórficos arqueanos associados ao paleocontinente São Francisco, corresponderiam a
principal área fonte para a sedimentação da bacia Minas (ca. 70% das idades obtidas).
A descontinuidade de exposição das BIF ao longo do lineamento Bom Sucesso–
Ibituruna–Jeceaba reflete uma irregularidade morfológica do limite entre o paleocontinente
São Francisco e o cinturão Mineiro, como sugerido por Campos et al. (2003). Sugere-se que
essa feição estaria associada a eventos tectônicos subsequentes nos quais o cráton do São
Francisco atuou como antepaís para a acresção e aglutinação dos terrenos associados ao
desenvolvimento do cinturão Mineiro a partir do Eosideriano (Teixeira et al., submetido).
Admite-se, ainda, que a abertura do sistema isotópico nas bordas de grãos de zircão no
Mesoproterozóico seja possivelmente o reflexo de um evento intraplaca após a deposição
das bacias São João del Rei e Carandai (1536 ± 33 Ma e 1379 ± 3 Ma, respectivamente;
Ribeiro et al., 2013) e a instalação da fase inicial da bacia Andrelândia (1145 ± 79 Ma).
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Resumo
O ortognaisse monzogranítico Itutinga, um dos corpos plutônicos associados ao cinturão
Mineiro, apresenta idade de cristalização U-Pb (LA-ICPMS) de 2229 ± 12 Ma, equivalente às
idades obtidas na literatura para as suítes Serrinha e Tiradentes (Riaciano). Sugere-se que
a idade metamórfica de 2152 ± 50 Ma obtida nesta unidade seja relacionada à intrusão
sintectônica do granitoide Represa de Itutinga associada à segunda fase de deformação
regional.
Palavras-chave: ortognaisse Itutinga, cinturão Mineiro, geocronologia

Abstract
The Itutinga monzogranitic orthogneiss represents a plutonic body of the Mineiro belt with UPb (LA-ICPMS) crystallization age of 2229 ± 12 Ma, similar to those obtained for the Serrinha
and Tiradentes suites (Rhyacian). We suggest that the metamorphic age of 2152 ± 50 Ma
obtained in this unit could be correlated to the syntectonic intrusion of the Represa de
Itutinga granitoid, during the second phase of regional deformation.
Keywords: Itutinga orthogneiss, Mineiro belt, geochronology
1. Introdução
A concepção e proposição inicial do cinturão Mineiro (Teixeira & Figueiredo, 1991)
tem passado por grandes mudanças nos últimos anos (Teixeira et al., 2000; 2008; Noce et
al., 2000, 2007; Alkmin, 2004; Ávila et al., 2006, 2010; Heilbron et al., 2010), como
consequência do desenvolvimento de estudos sistemáticos de mapeamento geológico,
petrografia, geoquímica e geocronologia dos principais corpos plutônicos que o constituem,
bem como das rochas encaixantes destes. Nesse contexto já foram caracterizados pelo
menos cinco intervalos de formação de corpos plutônicos: i) 2,46 a 2,41 Ma; ii) 2,36 a 2,33
Ga (Ávila et al., 2011; Teixeira et al., 2012); iii) 2,25 a 2,20 Ga (Ávila et al., 2010); iv) 2,19 a
2,15 Ga (Ávila et al., 2006; Teixeira et al., 2008); v) 2,14 a 2,10 Ga (Ávila, 2000).
Neste trabalho são apresentados dados de campo, petrográficos e geocronológicos
do ortognaisse monzogranítico Itutinga, e discutida a sua inserção no contexto evolutivo dos
intervalos de formação de rochas plutônicas associados ao cinturão Mineiro.

2. Feições de campo e petrografia
O ortognaisse monzogranítico Itutinga encontra-se exposto ao norte da cidade
homônima, segundo um trend aproximadamente E–W a NE–SW. A noroeste este corpo
apresenta contato intrusivo com uma faixa de rochas metamáficas–metaultramáficas
pertencentes à sequência metavulcanossedimentar Nazareno, cuja idade de cristalização
varia entre 2267 ± 14 Ma e 2223 ± 4 Ma; Ávila et al., 2012). A sul o ortognaisse é coberto
por quartzitos da serra do Ouro Grosso, considerado por Valadares et al. (2004) como
correlato ao Supergrupo Minas, bem como por filitos e xistos da unidade superior da
Megassequência Andrelândia, típica de margem passiva e com idade máxima de deposição
entre 1145 ± 79 Ma (Ribeiro et al., 2013) e 950 Ma (Belém et al., 2011). O ortognaisse
monzogranítico Itutinga é cortado pelo metagranitoide monzogranítico Represa de Itutinga e
por pegmatitos graníticos ao longo de boa parte de suas exposições; contém xenólitos de
rochas metamáficas da sequência Nazareno e de gnaisses, além de enclaves
microgranulares máficos subparalelos à sua foliação.
Dados estruturais mostram uma foliação principal NE–SW, concordante com a
observada regionalmente em diversos litotipos. Esta representa uma foliação S1 dobrada
isoclinalmente em dobras D2 com planos axiais NE–SW. Uma terceira fase de deformação
D3 é representada por redobramento suave com plano axial NW–SE, evidenciado pelas
variações de caimento dos eixos de D2 para NE e SW. Já o metagranitoide Represa de
Itutinga não possui a foliação S1 e seu posicionamento foi provavelmente sintectônico em
relação à fase D2, o que gerou uma foliação incipiente com direção preferencial NE–SW. É
comum a ocorrência de zonas de cisalhamento, preferencialmente sinistrais, de alto ângulo
(strike ~NE–SW), com centenas de metros de extensão e até 1m de largura cortando tanto o
ortognaisse monzogranítico Itutinga, quanto o metagranitoide Represa de Itutinga. Nestas
zonas se desenvolve uma foliação milonítica com lineação de estiramento de baixo ângulo
subparalela ao strike. Admite-se que as fases de deformação D1, D2 e D3 são relacionadas a
eventos tectônicos paleoproterozoicos associados ao desenvolvimento do cinturão Mineiro,
enquanto que as zonas de cisalhamento posteriores são provavelmente associadas à
orogenia Brasiliana.
As rochas do ortognaisse monzogranítico Itutinga variam de hololeucocráticas a
leucocráticas, de granulação fina a média e de brancas a acinzentadas. Apresentam textura
predominantemente heterogranular seriada, localizadamente porfiroblástica (augen de
oligoclásio e microclina pertítica) e são compostas de quartzo, oligoclásio, microclina
(essenciais), biotita (varietal), titanita, zircão, allanita e minerais opacos (acessórios). A
foliação predominante para NE–SW é contínua, localizadamente anastomosada e marcada
pela orientação preferencial de cristais de feldspatos e agregados de biotita.

3. Geocronologia
Foram analisados por U-Pb (LA-ICPMS) e controlados por catodoluminescência
trinta e seis grãos de zircão do ortognaisse monzogranítico Itutinga. Este corpo apresenta
idade de cristalização de 2229 ± 12 Ma (Fig. 1), onde foram utilizados sete grãos
concordantes, e idade metamórfica de 2152 ± 50 Ma, baseada no estudo de quatorze grãos
de zircão com bordas típicas de sobrecrescimento.

Figura 1. Idade de cristalização de 2229 ± 12 Ma obtida para o ortognaisse monzogranítico Itutinga.

4. Discussão e conclusões
Os dados obtidos mostram que a idade de cristalização de 2229 ± 12 Ma do
ortognaisse monzogranítico Itutinga é compatível com o intervalo de formação dos corpos
plutônicos e subvulcânicos da suíte Serrinha (2227 ± 22 a 2211 ± 22 Ma; Ávila et al., 2010) e
da suíte Tiradentes (2217 ± 23 a 2204 ± 11 Ma; Ávila et al., submetido) e com o terceiro
intervalo de formação dos corpos plutônicos (2,25 a 2,20 Ga) do cinturão Mineiro. Propõe-se
que a idade de metamorfismo de 2152 ± 50 Ma do ortognaisse monzogranítico Itutinga pode
ser associada a intrusão sintectônica do metagranitoide Represa de Itutinga durante a fase
de deformação D2, e relacionada ao quarto intervalo de idades de cristalização de corpos
plutônicos do cinturão Mineiro.
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RESUMO
A evolução paleoproterozoica do Cinturão Mineiro é marcada por diversas gerações de corpos
plutônicos. Em termos composicionais essas rochas variam desde tonalitos-trondhjemitos a
granitos, cujos protólitos foram transformados em ortognaisses. As idades U-Pb em zircão
(LA-ICPMS e TIMS) desses ortognaisses apontam para a presença de pelo menos três picos
de crescimento crustal, sendo um Sideriano (2,36 a 2,33 Ga) e dois do Riaciano (2,25 a 2,20 e
2,19 a 2,15 Ga).
Palavras-chave: Ortognaisses, Geoquímica, Paleoproterozoico, Sideriano, Riaciano, Cinturão Mineiro.

ABSTRACT
Distinct plutonic rocks are related with the evolutionary history of the Paleoproterozoic Mineiro belt.
They can be classified as tonalite-trondhjemite to granite whose protoliths were transformed into
orthogneisses. The U-Pb zircon ages (LA-ICPMS and TIMS) of these orthognaisses reveal three peaks
of crustal growth: at the Siderian (2.36 to 2.33 Ga) and the others at the Rhyacian (2.25 to 2.20 and
2.19 to 2.15 Ga) .
Keywords: Orthogneiss, Geochemistry, Paleoproterozoic, Siderian, Rhyacian, Mineiro belt.
1. Introdução
A borda meridional do Cráton do São Francisco vem sendo intensamente estudada (geologia,
geocronologia, geoquímica) havendo ênfase nos corpos plutônicos proterozoicos correlacionados a
diferentes fases evolutivas do Cinturão Mineiro (Teixeira et al., 2000, 2008; Noce et al., 2000, 2007;
Ávila et al., 2006, 2010; Seixas et al., 2012). Os resultados obtidos na última década definiram pelo
menos cinco grandes pulsos plutônicos, representados pelos seguintes intervalos: i) 2,46 a 2,41 Ma; ii)
2,36 a 2,33 Ga (Ávila et al., 2011; Teixeira et al., 2012); iii) 2,25 a 2,20 Ga (Ávila et al., 2010); iv)
2,19 a 2,15 Ga (Ávila et al., 2006; Teixeira et al., 2008); v) 2,14 a 2,10 Ga (Ávila, 2000).
Neste trabalho são apresentados dados de campo, petrográficos, geoquímicos e
geocronológicos dos ortognaisses Resende Costa, Brumado de Cima, Fé e Ribeirão do Mosquito, e as
implicações tectônicas no contexto evolutivo do Cinturão Mineiro.

2. Feições de campo e petrográficas
O ortognaisse Resende Costa aflora principalmente na cidade de Resende Costa e é
circunscrito por rochas metamáficas (anfibolitos) e metassedimentares (filitos carbonosos, gonditos,
granada xistos e quartzitos) da Faixa Rio das Mortes (Ávila et al., 2011), bem como possui contato

tectônico com o granitóide Ritápolis. Suas rochas mostram textura anastomosada, marcada pela
presença de grãos de feldspato e quartzo alongados, que são envolvidos por biotita, apresentam raros
clots máficos alongados e são cortadas tanto por pegmatitos, quanto por veios félsicos graníticos
hololeucocráticos. Trata-se de rochas hololeucocráticas, equigranulares finas-médias a médias-grossas
(1 a 5 mm); são tonalíticas - trondhjemíticas e compostas de plagioclásio (andesina), quartzo e biotita,
enquanto minerais opacos, allanita, zircão, monazita e apatita são acessórios típicos. Feições
metamórficas

observadas

são:

i)

substituição

do

plagioclásio

por

microclina,

epidoto,

zoisita/clinozoisita, carbonato e sericita; ii) sobrecrescimento de epidoto associado à biotita ao redor
da allanita; iii) substituição dos minerais opacos por titanita.
O ortognaisse granodiorítico Brumado de Cima aflora a oeste da cidade de São João del Rei,
apresenta trend NEE-SWW e é intrusivo nas rochas metamáficas da faixa supracrustal Nazareno e no
quartzodiorito do Brito, apresentando xenólitos de ambas. Trata-se de rochas hololeucocráticas a
leucocráticas, equigranulares fina a média (0,5 a 2 mm) e variam de granodioríticas a monzograníticas.
São compostas de plagioclasio, quartzo e alcali feldspato, enquanto biotita, zircão, apatita, allanita,
xenotímio, monazita e minerais opacos são fases acessórias (Ávila et al., 2007). Epidoto, titanita, mica
branca, clorita, carbonato, zoisita e clinozoisita são minerais metamórficos. Destaca-se neste corpo a
presença das texturas chessboard, de fluxo magmático e granofírica, sendo que está última aponta para
uma condição de cristalização associada a um nível crustal raso (subvulcânico).
O ortognaisse granítico Fé ocorre ao norte da cidade de São João del Rei, apresenta forma
alongada segundo o trend NEE-SWW e é delimitado a sul por rochas metaultramáficas da faixa
Nazareno e a norte por rochas anfibolíticas da faixa Rio das Mortes (Teixeira et al., 2008). Apresenta
xenólitos de gnaisses, anfibolitos e piroxenitos, bem como é cortado por pegmatitos mineralizados em
cassiterita e em columbita-tantalita. Suas rochas apresentam textura inequigranular xenoblástica,
variam de monzograníticas a sienograníticas, são equigranulares, hololeucocráticas, fina a média (0,2 a
1,5 mm). São compostas por quartzo, microclina, plagioclásio e biotita, enquanto zircão, allanita,
apatita, hornblenda, granada, fluorita, ilmenita, ouro, pirita, calcopirita são minerais acessórios.
Epidoto, titanita, mica branca, clorita, carbonato e stilpnomelana são minerais metamórficos.
O ortognaisse granodiorítico Ribeirão do Mosquito encontra-se exposto entre as cidades de
Resende Costa e Coronel Xavier Chaves, apresenta forma elíptica segundo o trend NEE-SWW e é
envolvido por rochas metassedimentares e anfibolíticas da faixa Rio das Mortes, apresentando
xenólitos de biotita xistos e anfibolitos. Suas rochas são leucocráticas, equigranulares médias,
granodioríticas e compostas por quartzo, microclina, plagioclásio e biotita. Zircão, alanita, apatita e
minerais opacos são acessórios enquanto que os minerais metamórficos são epidoto, zoisita,
clinozoisita, titanita e mica branca. Este corpo é cortado por diversos pegmatitos e diques graníticos
relacionados ao granitóide Ritápolis.

3. Geoquímica, isótopos e geocronologia
O ortognaisse Resende Costa é enriquecido em SiO2 e Na2O, apresenta elevada relação
Na2O/K2O (3,44 e 6,20) e baixo conteúdo de FeO* + MgO (1,84 a 2,59%) e K2O. Suas amostras são
peraluminosas, plotam no campo dos trondhjemitos, apresentam enriquecimento nos ETRL em relação
aos ETRP, anomalia levemente negativa de Eu e mostram assinatura química compatível com
ambiente de arco magmático. A fácies equigranular fina tem idade de cristalização U-Pb (LA-ICPMS)
de 2356 ± 12 Ma, enquanto a fácies equigranular média a grossa tem idade de cristalização U-Pb (LAICPMS) de 2358 ± 10 Ma e idade metamórfica (bordas sobrecrescidas nos grãos de zircão) de 2133 ±
32 Ma. Apresenta TDM variando de 2,35 a 2,50 Ga e valores de εNd (2,4Ga) de +1,6 a +3,4.
O ortognaisse granodiorítico Brumado de Cima apresenta elevado conteúdo de SiO2 e Na2O,
suas amostras são peraluminosas e plotam no campo dos trondhjemitos. Estas apresentam
enriquecimento nos ETRL em relação aos ETRP, anomalia desde levemente positiva a negativa de Eu
e mostram assinatura química compatível com ambiente de arco magmático. Esse corpo apresenta
idade de cristalização U-Pb (TIMS) de 2227 ± 22 Ma, TDM variando de 2,4 a 2,6 Ga e valores de εNd
(2,2Ga)

de -0,84 e +1,35 (Ávila et al., 2010).
O ortognaisse granítico Fé apresenta grande variação de SiO2, elevado conteúdo de K2O e

Na2O e relação Na2O/K2O entre 0,61 e 1,48. Suas rochas são predominantemente peraluminosas,
posicionam-se no campo cálcio-alcalino de alto potássio a shoshonítico, apresentam pronunciada
anomalia negativa de Eu e elevada relação La/Y. Este corpo apresenta idade de cristalização U-Pb
(TIMS) de 2191 ± 9 Ma, TDM de 2,68 Ga e valor de εNd (2,19Ga) = -3,8 (Teixeira et al., 2008).
O ortognaisse granodiorítico Ribeirão do Mosquito mostra sutil variação de SiO2, elevado
conteúdo de K2O e Na2O, suas rochas são peraluminosas, plotam no limite dos campos dos
trondhjemitos-granitos e mostram assinatura química compatível com ambiente de arco magmático.
Apresenta idade de cristalização U-Pb (LA-ICPMS) de 2146 ± 5 Ma, TDM de 2,4 Ga e valor de εNd
(2,1Ga)

= +2,4.

4. Conclusões
Os dados apontam que os ortognaisses Resende Costa e Brumado de Cima foram gerados em
arcos magmáticos juvenis, respectivamente do Sideriano (arco Resende Costa) e do Riaciano (arco
Serrinha), enquanto o ortognaisse Fé apresenta gênese com componente crustal. Nesse sentido
reafirma-se a natureza tanto intra-oceânica (marcada pelo arco Serrinha - Ávila et al., 2010), quanto
continental dos arcos acrescionários paleoproterozoicos que construíram o cinturão Mineiro.
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Tabela 1 - Comparação entre os dados geológicos dos ortognaisses estudados.

Mineralogia principal
Índice de cor (%)
Granulação (mm)
Composição petrográfica
Xenólitos ou enclaves
SiO2 (% P)
Na2O (% P)
K2O (% P)
Índice de aluminosidade
Classificação (O'Connor,
1965)
Idade U-Pb (Ma)
TDM (Ga)
εNd (T)

Resende Costa
Qtzo, plag, biot
3a7
1a5
Tonalito
Clots máficos
68,08 a 71,16
5,30 a 5,77
0,93 a 1,55
Peraluminoso
Trondhjemito

Brumado de Cima
Qtzo, plag, micr
4,4 a 11,9
0,5 a 2,0
Granodiorito
Anfibolitos, quartzito e
quartzodiorito
69,25 a 76,68
3,60 a 7,45
2,45 a 3,16
Peraluminoso
Trondhjemito a granito

Fé
Qtzo, plag, micr
1,0 a 9,2
0,2 a 1,5
Monzogranito e sienogranito
Gnaisses, anfibolitos e
piroxenitos
72,47 a 78,04
3,09 a 4,46
2,70 a 5,17
Peraluminoso-metalumonoso
Trondhjemito a granito

Ribeirão do Mosquito
Qtzo, plag, micr, biot
11,4 a 16,5
1,7 a 3,0
Granodiorito
Biotita xistos e
anfibolitos
69,48 a 71,99
4,97 a 5,45
2,07 a 2,41
Peraluminoso
Trondhjemito a granito

2356 ± 10
2,35 a 2,50
+1,6 a + 3,4

2227 ± 22
2,40 a 2,60
-0,84 a +1,35

2191 ± 9
2,68
-3,8

2146 ± 5
2,4
+2,38
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RESUMO
O presente trabalho apresenta princípios da técnica instrumental analítica utilizando
espectrômetros de massa, dissolução de amostras e separação cromatográfica no desenvolvimento
do método de medição de U, Th em apatitas. A espectrometria de massa de alta resolução é utilizada
para identificar os elementos presentes em amostras de interesse e para determinar suas
concentrações. Ambientes com altos níveis de limpeza e baixas concentrações de partículas em
suspensão no ar são extremamente importantes no preparo de reagentes e dissolução de amostras.
Resultados de U e Th mostram que os procedimentos de dissolução química e cromatografia
apresentaram os mesmos valores de razões isotópicas de U/Th.

PALAVRA CHAVE: ICP-MS, Geoquímica Analítica, Razões Isotópicas, Urânio-Tório.
ABSTRACT
This works presents analytical instrumental techniques using mass spectrometer, sample
dissolution and chromatographic separation to development of the measurement method of U, Th in
apatites. The high resolution mass spectrometry is used to identify of elements and measure of the
concentrations present in samples.

Environments with high clean level and low particles

concentration suspended in the air are extremely important in the preparation of reagents and
dissolution sample. U-Th results shows of the chemistry dissolution and chromatographic procedures
presented the same U-Th isotopic ratio.

KEYWORDS: ICP-MS, Analytical Geochemistry, U-Th, Isotopic Ratios, Uranium-Thorium
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1. INTRODUÇÃO
A demanda por análises em amostras geológicas para datação impulsionou a
pesquisa e desenvolvimento de novos métodos analíticos. Os métodos de datação são
baseados no decaimento radioativo natural do

238

U,

235

Ue

232

Th. Com o intuito em realizar a

medição exata e precisa do U, Th em apatitas, empregamos o uso da técnica instrumental
com espectrômetros de massa, devido ao excelente limite de detecção na determinação de
elementos-traço em leituras diretas. Os valores variam de 10 a 100 pg/mL (ppt) para muitos
elementos. Conforme Kawashita & Torquato (1991), a técnica de diluição isotópica é
empregada para medições quantitativas em analises de razões isotópicas, pois se baseia na
adição de certa quantidade rigorosamente conhecida de um traçador ou “spike” de
composição isotópica totalmente diferente do elemento a medir, em uma quantidade
igualmente conhecida do composto químico ou elemento em que se pretende determinar a
abundância, este procedimento possibilita o cálculo da concentração do elemento a ser
medido na amostra original.
Neste trabalho são apresentados resultados preliminares das determinações dos
valores das razões isotópicas de

235

U/238 e

230

Th/232Th. O mineral utilizado foi a apatita

proveniente de rochas graníticas da região de Cunha (SP) (TF-120) e rochas alcalinas do
maciço alcalino de Ipanema (SP) (TF-913). Foram comparadas as técnicas de dissolução
química direta utilizando HNO3 supra-puro sob chapa quente e cromatografia de troca iônica
segundo os critérios definidos por Lima (2006). Os resultados preliminares obtidos indicaram
que no caso do mineral apatita os valores das razões isotópicas para

235

U/238 e

230

Th/232Th

não apresentaram variações significativas.
2. PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS ADOTADOS
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A CONCENTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DOS
ISÓTOPOS DE U E Th

O método analítico empregado neste trabalho visou à obtenção dos isótopos de U e
Th para a datação por (U-Th)\He envolve várias etapas: separação de amostras, pesagem
dos grãos, dissolução da amostra (dissolução direta), separação cromatográfica por troca
iônica, adição de spike, pré-concentração dos elementos e leitura das razões isotópicas por
espectrometria de massa.
O método de dissolução direta das amostras de apatitas (TF-120 e TF-913) baseou
nos métodos analíticos descritos em Reiners & Nicolescu (2006). O grão individual de
apatita foi dissolvido em 200µl de HNO3 concentrado, juntamente com 50µl da solução spike

2

de

235

U e

230

Th. Após homogeneização, a solução foi mantida por 2 horas a 90°C. Este

processo garante a dissolução da amostra e equilíbrio iônico da solução. Após
arrefecimento, a solução foi diluída em solução com 2,5 ml de água ultra-pura. A
concentração final do spike é de 0,1-0,2 ppb.
Os procedimentos anteriores à cromatografia de troca iônica para a concentração
dos isótopos de U e Th são os mesmos descritos por Reiners & Nicolescu (2006). Após a
etapa de dissolução o concentrado é separado utilizando a resina AG 1x8 e UTEVA para
coluna primária e secundária, maiores detalhes sobre o procedimento analítico pode ser
encontrado em Lima (2006). O procedimento realizado é o mesmo para os dois tipos de
coluna, variando apenas a quantidade de resina, amostra e reagentes. Nesse caso, as
frações de U e Th são coletadas separadamente e utilizadas posteriormente para a
determinação dos isótopos de U e Th.
As amostras foram analisadas utilizando o espectrômetro de massa Thermo Element
2 situado no Laboratório de Espectrometria de Massa de Alta Resolução (UNESP-Rio ClaroSP) seguindo os protocolos analíticos estabelecidos por Reiners & Nicolescu (2006). As
análises preliminares foram processadas utilizando sistema de injeção em teflon
introduzindo 100 µl/min, nebulizadores, câmaras de spray double-pass, injetor e tocha de
quartzo. Cones de níquel foram utilizados para evitar possíveis interferências. Todas as
amostras foram medidas em modo de resolução baixa utilizando o software do Element2/XR
Versão 3.1.
3. RESULTADOS OBTIDOS
Analisando os resultados das amostras TF120 e TF120 (C1) (Tabela-1), as mesmas
apresentaram os mesmos valores entre as razões isotópicas entre os isótopos de
230

Th/232Th.

235

U/238 e

A amostra TF120 foi preparada seguindo os procedimentos de separação por

coluna cromatográfica, enquanto que a TF120 (C1) foi apenas dissolvida em HNO3 e
posteriormente analisada no espectrômetro de massa. De acordo com estes resultados
preliminares, verificamos que não é necessário realizar os procedimentos de separação por
coluna cromatográfica para a concentração de U e Th no mineral apatita.
Tabela- 1: Razões isotópicas entre os isótopos de 235U/238 e 230Th/232Th
Amostra TF120
(SEPARAÇÃO CROMATOGRÁFICA)

Amostra TF120 (C1)
(DISSOLUÇÃO DIRETA COM HNO3)

Razões 235U/238U
7,50E-03

Razões 235U/238U
7,55E-03

Razões 230Th/232Th
3,20E-04

Razões 230Th/232Th
4,41E-04

3

Amostra TF913
(SEPARAÇÃO CROMATOGRÁFICA)

Amostra TF913 (C1)
(DISSOLUÇÃO DIRETA COM HNO3)

Razões 235U/238U
1,496E-03

Razões 235U/238U
1,396E-03

Razões 230Th/232Th
1,516E-03

Razões 230Th/232Th
1,760E-04

Os resultados obtidos apontam que alguns parâmetros, tais como as concentrações
dos isótopos de

235

Ue

230

Th precisam ser otimizados, principalmente no que diz respeito às

leituras das amostras padrões de apatita. Com o objetivo de validar o método de dissolução
e leitura, daremos início a testes com apatitas utilizadas como padrões de referência
analítica internacional para comparação na eficiência dos procedimentos de concentração e
determinação dos isótopos de U e Th de interesse na datação por (U-Th)\He. Nesta etapa
utilizaremos os padrões de apatita Durango solicitados aos laboratórios da Scottish
Universities Envirnoment Reseacher Center (SUERC- Escócia-UK). Posteriormente
realizaremos a análise de calibração interlaboratorial de comparação das medidas de U, Th
da apatita AS-16 cedida pelos pesquisadores István Dunkl da Geoscience Center, University
of Göttingen.
4. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem pela bolsa de apoio técnico do projeto intitulado: “Calibração e
Implantação de Técnicas Analíticas para Análises de Elementos Terras Raras e dos
Isótopos de

238

Ue

232

Th por Espectrometria de Massa” referente ao programa de Apoio aos

Projetos Temáticos e Multiusuários da UNESP- Prope- Pró Reitoria de Pesquisa concedido
a Everton T. Sulato. A FAPESP pelo projeto: EMU: aquisição de um HR-ICP-MS acoplado a
sistema de "laser ablation" visando análises elementares e geocronológicas, para os
laboratórios de geoquímica e geoquímica isotópica, processo n.: 09/54146-0. A Petrobras
(Rede de Geotectônica)/Convênio Petrobrás-Funep. CAPES/PNPD pelas bolsas de PósDoutoramento e auxilio financeiro.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KAWASHITA, K. & TORQUATO, J. R. – 1991 – Métodos Geocronológicos. Técnica de Medida
Espectrógrafos e Espectrômetros, Revista de Geologia, vol 4: 91 a 126.
SATO, K. & KAWASHITA, K. – 2002 – Espectrometria de Massas em Geologia Isotópica, Revista do
instituto de Geociências – USP – v. 2, p. 57-77.
LIMA, B. A. F. – 2006 – Metodologia de datação em carbonatos pela série de desequilíbrio do urânio
por espectrometria de massa, p.1-78.
REINERS, P. W. & NICOLESCU, S. – 2006 – Measurement of parent nuclides for (U-Th)/He
chronometry by solution sector ICP-MS, p. 1 – 33.

4

A Suíte Afeição e o registro da Orogênese Cariris Velhos (1000-960
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Resumo – Os augen-gnaisses da Suíte Afeição ocorrem na porção norte da Faixa Riacho do Pontal.
Esses corpos apresentam afinidade litoquímica com granitos cálcio-alcalinos peraluminosos de altoK, ferroanos, do tipo cordilherano de alta sílica. Enriquecimento moderado a alto de elementos terras
raras leves e anomalias negativas pronunciadas de Eu e Nb-Ta são semelhantes aos de granitos de
ambientes convergentes modernos. As semelhanças petrográficas, litoquímicas, isotópicas (TDM = 1.5
Ga e εNd(t) ao redor de zero) e geocronológicas com corpos semelhantes na Zona Transversal
(augen-gnaisse Recanto) sugerem que esses corpos fazem parte do cinturão Cariris Velhos (1000960 Ma), possivelmente caracterizando um arco magmático continental toniano desenvolvido na
porção central da Província Borborema.
Palavras-chave: Cariris Velhos; Província Borborema; Faixa Riacho do Pontal

Abstract – The Afeição Suite augen-gneisses outcrop in the northern Riacho do Pontal Fold Belt.
These bodies show an affinity with calc-alkaline, high-K, peraluminous, ferroan high sílica cordillerantype granites. Moderate to high enrichment in light rare earth elements and pronounced negative Eu
and Nb-Ta anomalies are similar to modern convergent setting granites. The petrographic,
litochemical, isotopic (TDM = 1.5 Ga and εNd(t) around zero) and geochronological similarities with likely
igneous bodies in the Transversal Zone (Recanto augen-gneiss) suggest that these bodies are part of
the Cariris Velhos Belt (1000-960 Ma), probably characterizing a Tonian continental magmatic arc
developed in the central portion of the Borborema Province.
Keywords: Cariris Velhos; Borborema Province; Riacho do Pontal Fold Belt

1. Introdução
A Faixa Riacho do Pontal é parte da extensa rede de orógenos que pervade a
porção leste da América do Sul, envolvida na amalgamação do continente Gondwana
Ocidental durante o Neoproterozóico tardio (~630-540 Ma), na chamada Orogênese
Brasiliana. Essa faixa dobrada bordeja a margem norte do Cráton do São Francisco, no
Domínio Sul da Província Borborema. A porção interna (norte) da faixa é caracterizada por
abundantes intrusões de augen-gnaisse, englobadas sob a denominação Suíte Afeição.
Dados geocronológicos Rb-Sr e U-Pb TIMS sugerem a cristalização desses corpos em torno
de 988 a 966 Ma (Jardim de Sá et al., 1988; Van Schmus et al., 1995). Nesse trabalho, são

apresentados os resultados de um estudo litoquímico sistemático dessas rochas, além de
novos dados petrográficos, geocronológicos (U-Pb) e isotópicos (Sm-Nd), com o objetivo de
fornecer um conjunto de dados através dos quais essas rochas podem ser comparadas aos
seus equivalentes cronoestratigráficos da Zona Transversal, e de melhor compreender o
papel da Orogênese Cariris Velhos na estruturação dessa porção da Província Borborema.

2 – Relações de campo e petrografia
Os plútons da Suite Afeição intrudem ou são justapostos tectonicamente às rochas
metassedimentares dos complexos Santa Filomena e Paulistana, a ortognaisses e
migmatitos do embasamento, ou aos granitóides sin-colisionais da Suíte Rajada (~630-620
Ma; Brito Neves, com. pessoal). As intrusões têm formas de diápiro ou alongadas,
normalmente com uma foliação anastomosada conspícua que envolve augens de Kfeldspato, concordante à foliação regional brasiliana nas rochas encaixantes. Contudo,
locamente, as rochas da Suíte Afeição estão virtualmente indeformadas, especialmente na
porção central dos plútons, onde granitos pórfiros podem ser reconhecidos. Os augengnaisses são de composição granítica a granodiorítica, localmente atingindo termos monzo
a sienograníticos, compostos por microclina, plagioclásio, quartzo e biotita, com granada,
zircão, alanita e turmalina como as fases acessórias principais. Os augen podem atingir até
3 cm de comprimento, sobressaindo-se da matriz fina a média.

3 – Litoquímica
Dez amostras foram analisadas para elementos maiores e traços. Além disto, outras
sete amostras de Angelim (1988), das quais elementos maiores e traços selecionados estão
disponíveis, foram incluídas nos gráficos da Fig 1 (símbolos vazados) para comparação. As
amostras apresentam afinidade litoquímica principalmente com granitos cálcio-alcalinos
peraluminosos de alto-K, com algumas amostras no campo de sienitos sub-alcalinos no
diagrama TAS (Fig. 1a,b, c). São principalmente granitos ferroanos do tipo cordilherano de
alta sílica (>70% SiO2; Fig. 1d). A maioria das amostras plota no campo sin-colisional em
diagramas de discriminação de ambiente tectônico (Fig. 1e), embora em outros diagramas
essa discriminação seja mais ambígua (Fig. 1f). Os padrões de elementos terras raras
(ETR) normalizadas ao condrito de Sun & McDonough (1989), mostram um enriquecimento
moderado a alto nos ETR leves, com uma pronunciada anomalia de Eu (Fig. 1g). No
diagrama de elementos incompatíveis normalizados ao MORB (Fig. 1h), as amostras
mostram uma anomalia negativa de Nb-Ta, próximo aos granitos de ambientes
convergentes (Santos et al., 2010).

Figura 1 – Diagramas geoquímicos de amostras da Suíte Afeição.

4 – U-Pb e Sm-Nd
A amostra FRP200 foi coletada em um plúton a noroeste de Paulistana (PI),
alongado na direção NW-SE, em contato tectônico com rochas metassedimentares do
Complexo Paulistana. Dezessete zircões foram extraídos dessa amostra, de hábito
prismático alongado e com zoneamento interno bem preservado. As razões Th/U são

tipicamente ígneas, entre 0.08 e 0.5. Esses zircões forneceram uma idade U-Pb com
intercepto superior em 985 ± 10 Ma (2σ; MSWD=2.2), interpretada como a idade de
cristalização da rocha. A análise de isótopos de Nd de duas amostras forneceu idades
modelo TDM idênticas de 1.5 Ga, com εNd(985 Ma) = -1.0 e +0.9.
5 – Discussão e Conclusões
As características litológicas, geoquímicas e isotópicas da Suíte Afeição são
bastante similares às dos augen-gnaisses do tipo Recanto do Domínio Alto Pajeú, Zona
Transversal da Província Borborema (Santos et al., 2010). Kozuch (2003) sugere dividir as
rochas metaígneas do evento Cariris Velhos em dois grupos distintos nesse domínio,
baseado na presença (Grupo 1) ou na ausência (Grupo 2) de uma anomalia negativa de NbTa. Nessa classificação, a Suíte Afeição seria similar às rochas do Grupo 1. Em comparação
a ambientes modernos de convergência e distensão, o padrão litoquímico dessas rochas é
mais próximo aos padrões de ambientes convergentes (Kozuch, 2003; Santos et al., 2010).
Dessa forma, é sugerido que essas rochas representam uma suíte sin-orogênica do tipo
Cordilherano. Os corpos da Suíte Afeição representam a porção extremo sul do cinturão
Cariris Velhos, uma feição linear alongada na direção NE-SW que atravessa a Zona
Transversal até o litoral atlântico, com aproximadamente 1000 km de extensão. Uma
possibilidade é que esse cinturão represente uma margem ativa onde desenvolveu-se um
arco magmático continental toniano (Santos et al., 2010). Os dados isotópicos sugerem uma
mistura de material da cunha mantélica com a crosta antiga subjacente ao arco (TDM
mesoproterozóicos), representado a mistura de magmas juvenis tonianos com a crosta
paleoproterozóica da Província Borborema, que serviu de substrato ao mesmo.
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Probable Neoproterozoic oceanic crust remnants within the
southern Borborema Province, NE Brazil: Geochemistry and Nd
isotope systematics of metabasalts from the Monte Orebe Complex,
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Abstract – The Monte Orebe Complex metavolcanics of the Riacho do Pontal Fold Belt
comprise mainly tholeiític, T-MORB like basalts, with lithochemical characteristics similar to
subduction-related ophiolites. Positive εNd(600 Ma) values, mostly around +4.0, and 147Sm/144Nd
above the chondritic value suggests a depleted mantle source. These results, together with
the geological and geophysical context of these rocks within the fold belt, suggest the
development and obduction of oceanic crust within the southern Borborema Province, thus
lending support to the hypothesis of development of a complete plate tectonics cycle in this
province during the Neoproterozoic.
Keywords: Monte Orebe Complex; Borborema Province; Riacho do Pontal Fold Belt

1 - Introduction
The Riacho do Pontal Fold Belt borders the northern São Francisco Craton margin, in
the Southern Domain of the Borborema Province, and is part of the network of orogens
involved in the amalgamation of Western Gondwana during the late Neoproterozoic
Brasiliano Orogeny (~630-540 Ma). Currently, there are two main hypotheses to explain the
geologic evolution of this province: 1) That it represents the accretion and collision of distinct
continental blocks, through the opening and closure of oceanic basins and the development
of complete plate tectonics cycles during the Proterozoic (e.g. Brito Neves et al., 2000); and
2) That it acted as a single coherent continental block since Paleoproterozoic times, along
with the São Francisco / Congo, West Africa and Amazonian cratons (Neves, 2003), and
involved only intra-continental sedimentation and deformation during the Neoproterozoic.
Clearly, the recognition of oceanic and orogenic rocks within the fold belts that form the
province is essential in order to assess the validity of both hypotheses.

2 – Stratigraphy and Petrography
Basic metavolcanics are the main and most significant lithotype of the Monte Orebe
Complex. They are commonly fine to medium grained bright green schists, composed mainly
of clear green actinolite and hornblende, andesine, fine-grained epidote/zoisite and chlorite.
Locally, intercalations of metaultramafic schists and coarse grained ortho-amphibolites also
occur. The metasedimentary section of the Monte Orebe Complex is dominated by finegrained rocks, such as garnet mica schist, quartz-schist, metagreywacke and metarhytmite.
Metachert layers up to 3 meters thick are very common and occur in close spatial association
with the basic metavolcanics. Locally, kyanite and staurolite porphyroblasts attests for an
upper greenschist to amphibolite facies metamorphism. Although up to now there is no
accurate geochronological constraint for the age of the metabasic magmatism of the Monte
Orebe Formation, U-Pb SHRIMP analysis suggest that this magmatism is ≤ around 740 Ma
old (Brito Neves and Van Schmus in Brito Neves and Pedreira, 2008).

3 - Lithochemistry
Eighteen metabasalt samples from the Monte Orebe Complex were analyzed for
major, trace and rare earth element data. These were plotted along with other 37 samples
from Moraes (1992), of which major and selected trace elements data are available (grey
symbols; Fig. 1). Samples are mostly tholeiític basalts (Fig. 1a, b), clustering around the
MORB field in the classic Pearce and Cann (1973) diagrams (Fig. 1c). An important
subduction-related component can be identified using diagrams that refine the tectonic
ambience discrimination, as revealed by the overall low Ti/V ratios (Fig. 1e) and the plotting
of most of the samples within the back-arc field in the Th / Tb / Ta diagram of Cabanis and
Thiéblemont (1988; Fig. 1d). Similarly, in the Th / Yb / Nb diagram of Pearce (2008),
although most samples plot within the MORB array, there is a clear tendency of some
sample towards the arc array, thus suggesting a mixing line in between typical arc-derived
and mid-ocean ridge magmas (Fig. 1f). In this diagram, it is noteworthy that all of the
samples fall within the subduction-related ophiolites field of Dilek and Furnes (2011). The
chondrite-normalized REE patterns are relatively flat and remarkably homogeneous (Fig. 1g),
very similar to T-MORB patterns (Sun and McDonough, 1989). The incompatible element
spidergram of Fig. 1h also suggests a similarity with subduction-related ophiolites, with
overall high LIL / HFS ratios, a negative Nb-Ta slope and a positive Pb anomaly (Dilek and
Furnes, 2011).

Figure 1 – Geochemical diagrams of metabasalt samples from the Monte Orebe Complex.

4 - Sm-Nd
The Monte Orebe metabasalts all show positive εNd(600 Ma) values, ranging from +1.1
to +4.6 (eight samples); half of the samples are above +4.0. The high εNd(600

Ma)

values

suggest a depleted mantle source for the Monte Orebe volcanism, with probable slight
contamination either with subduction-related fluids or with older continental crust. Three of
the samples have

147

Sm/144Nd values above the chondritic value of 0.1967, which makes

them evolve towards more positive εNd values with time. Therefore, the Nd isotope data
suggest a mostly juvenile source for the Monte Orebe metabasalts at about 600 Ma.

5 - Discussion and Conclusions
The geochemical features of the Monte Orebe Complex metabasalts suggest a
depleted mantle source, possibly in an supra-subduction zone setting. Most importantly, the
data clearly suggest the extrusion of large volumes of juvenile, mantle-derived basic magma
within the central portion of the Riacho do Pontal Fold Belt. The central position of these
rocks within the fold belt and the geophysical characteristics of the Central Zone strongly
suggests the collision of two crustal blocks of distinct composition, age and density (Oliveira,
2008). The data points to the development of a truly oceanic basin within the southern
Borborema Province, which separated the crustal blocks to the north (e.g. Pernambuco –
Alagoas massif) from the São Francisco Craton to the south, during the early to midNeoproterozoic. Thus, the development of a complete plate tectonics cycle seems to be the
best hypothesis for the geologic evolution of this part of the Borborema Province, ruling out
the hypothesis of exclusively intracontinental sedimentation and deformation during the
Neoproterozoic.
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Resumo
O comportamento químico do Cr na água do mar depende do estado de oxidação da atmosfera.
Compostos ricos em Cr(VI) são enriquecidos no isótopo pesado

53

Cr em comparação a compostos ricos

em Cr(III), e dessa forma a composição isotópica de rochas sedimentares químicas pode ser usada como
um indicador da presença de Cr(VI) na água do mar, que por sua vez é dependente de altos níveis de
fugacidade de oxigênio na atmosfera. Neste trabalho, foi realizada a análise de isótopos de Cr em uma
seção de carbonato de capa da Formação Sete Lagoas, Grupo Bambuí, do Neoproterozóico superior, na
região de Correntina, Bahia. Conjuntamente a outros sistemas isotópicos tais como os do C, O e Sr, a
assinatura isotópica do Cr sugere um aumento na influência de sedimentos derivados da crosta
continental para o topo da seção, com a mobilização crescente de Cr(VI) das massas continentais. Dessa
forma, os valores de δ Cr crescentes para o topo da seção (até +0.3‰) podem estar relacionados à
53

oxidação progressiva da atmosfera, que por sua vez é ligada a importantes eventos biológicos,
geodinâmicos e paleoclimáticos no Neoproterozóico superior.
Palavras-chave: Neoproterozóico, quimioestratigrafia isotópica, isótopos de Cr, carbonato de capa

Abstract
The chemical behavior of Cr in seawater is strongly dependent on the oxidation state of the
atmosphere. Since that Cr(VI) compounds are enriched in the heavier
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Cr isotope in respect to Cr(III)

compounds, the isotopic composition of ancient chemical sedimentary rocks can be used as a proxy for
the presence of Cr(VI) in seawater, which in turn is dependent of high oxygen fugacity levels in the
atmosphere. We apply the Cr isotope technique in a cap carbonate sequence of the Sete Lagoas
Formation, Bambuí Group, in east central Brazil (Correntina, Bahia), of late Neoproterozoic age. Coupled
with other stable isotope systems such as C, O, and Sr, the Cr isotope signature suggest the increase of
continentally-derived input upsection, thought to mirror the increased mobilization of Cr(VI) from the
landmasses. Thus, the increasing-upwards δ Cr isotope values (up to +0.3‰) could be related to
53

progressive oxidation of the atmosphere, which in turn is linked to major biological, geodynamic and
paleoclimatic changes in the late Neoproterozoic.
Keywords: Neoproterozoic, Chromium Isotopes, Isotope Chemostratigraphy, Cap Carbonate

1. Introduction
The Neoproterozoic Era (1000-542 Ma) was a time of extreme climatic variation as
recorded in sedimentary rocks of this age across the globe, especially glacial deposits and warm
climate carbonate platforms (“cap carbonates”) which occur in close spatial and temporal
association. These features are preferentially explained to have resulted from extreme icehousegreenhouse fluctuations unprecedented in the Phanerozoic record. Also, during this Era, drastic
changes in ocean chemistry were probably related to the break-up and accretion of
supercontinents, concomitant major climatic changes, and to the explosive biodiversification at
the Ediacaran – Cambrian transition.
Because of the strong relationship between atmospheric oxygen levels and the evolution
of life, in the last few years a number of efforts have been made in order to trace the timing and
conditions of oxygenation of the atmosphere in the ancient sedimentary record. Indeed,
numerous lines of evidence point out to an increase in oxygenic atmospheric levels in the late
Neoproterozoic. In this work, we present the preliminary results attained by utilizing a relatively
novel chemostratigraphic proxy – the Cr isotope composition of cap carbonates – in a cap
carbonate section of the Bambuí Group (Sete Lagoas Formation; Correntina section; Caxito et
al., 2012) in the north central part of the São Francisco basin in Brazil. The aim is to
demonstrate the power of this technique in tracing the seawater and atmospheric conditions in
the aftermath of Earth’s Neoproterozoic icehouse climates.
2. Cr isotope systematics and oxidation of the atmosphere
Frei et al. (2009, 2012) suggested that Cr isotopes in ancient chemical sedimentary rocks
can be used as a proxy to trace the oxidation state of the atmosphere at the time of deposition,
due to the chemical properties of Cr compounds in seawater. This is related to the fact that, at
equilibrium, the Cr(VI)O42− anion is enriched by up to 7‰ at room temperature in 53Cr compared
to coexisting compounds containing the Cr(III) form (bounded in soils most commonly as
FeCr2O4).
Under present-day air conditions, the mobile Cr(VI) anion (HCrO4-) is the most
thermodynamically stable Cr form. Oxydation of Cr(III) to Cr(VI) in soils depends on the cooccurrence of manganese oxides (MnO2), which catalyzes the oxidation reaction. Once

mobilized during oxidative weathering, Cr(VI) is mobile and enters the oceans via riverine
transport. The Cr input from atmospheric and hydrothermal vent sources is considerably smaller.
Thus, since oxidation and solubilization of Cr from soils are strongly dependent on the
presence of the MnO2 catalyzer, which is stable under elevated oxygen fugacities, the
geochemical behavior of Cr in seawater is highly sensitive to the atmospheric oxygen levels. In
the early Precambrian, the disponibility of Cr(VI) in seawater would have been limited by the
absence of Mn(IV) under low atmospheric oxygen pressures. Under these conditions, the δ53Cr
signature of seawater would reflect that of the lithogenic sources and their weathering products,
which are similar to the main igneous silicate reservoirs and fall within the range −0.12 ± 0.10‰
(2σ; Schoenberg et al., 2008). Once that the atmosphere became oxidizing, the presence of
MnO2 catalyzes the oxidation of Cr(III) to Cr(VI), making this last form readily available within the

hydrosphere, and predictably drawing δ53Cr in seawater towards positive values. This is in
agreement with modern native groundwater isotope compositions of +0.7 to +5.1‰ (Izbicki et al.,
2008) and also with the maximum δ53Cr value of +4.9‰ measured on Fe-rich cherts from the
Ediacaran Arroyo del Soldado Group (Uruguay), by Frei et al. (2009).

3. Materials and Methods
We studied a cap carbonate profile pertaining to base of the Bambuí Group (Sete Lagoas
Formation) in the central portion of the São Francisco basin (Correntina region, Bahia). This
section lies atop Archean to Paleoproterozoic gneisses of the São Francisco craton basement.
The section begins with a two-meter thick massive to finely laminated pink dolostone which
grade upward into a reddish to purple limestone rhythmite. Caxito et al. (2012) analyzed this
same section for C, O and Sr isotopes. The basal, thin dolostone preserves a drop of δ13C
values from -3.8 to -4.2‰, accompanied by a drop in δ18O values from -4.5 to -5.1‰. The red
laminated limestone that sits immediately above it yielded δ13C values averaging −5‰ and δ18O
around −11‰ for about 60 m up section. Above 60 m, the δ13C values shift abruptly to around
−0.5‰, accompanied by a shift in δ18O to -7‰. The section is capped by laminated to massive
black calcarenites with positive δ13C (+0.9‰); these high [Sr] carbonates (>1000 ppm) yield
Sr/86Sr around 0.7076. Overall, the increasing-upwards δ13C values are typical of
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Neoproterozoic cap carbonates, and the presence of an upward-decreasing δ13C pink cap
dolostone and
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Sr/86Sr values above 0.7074 suggest that it correlates to the basal Ediacaran,

post-Marinoan cap carbonates worldwide (Caxito et al., 2012).

Samples from this section were selected for Cr isotope analysis, which were performed
on an IsotopX/GV IsoProbe T TIMS multi-collector mass spectrometer at the Danish Center for
Isotope Geology, University of Copenhagen, following the procedures of Frei et al. (2009, 2012).
4. Results and Discussion
δ53Cr values of the basal pink cap dolostone are about 0.1‰. For the first 20 meters of
laminated limestones above the cap dolostone, these values remain mostly unchanged, but in
the following 100 meters of carbonates, there is an upward tendency of increase to about
+0.3‰.
The δ53Cr values found in the cap dolostone and in the base of the limestone section fall
within the typical range of lithogenic, magmatic inventory signatures (δ53Cr = -0.12 +/- 0.10‰;
Schoenberg et al., 2008). For the remainder of the section, although our data set at this stage is
preliminary, we note an upwards trend in which δ53Cr values correlate with fluctuations of δ13C
and δ18O values (Caxito et al., 2012). These fluctuations can be interpreted to reflect increased
continentally-derived input into the shallow seawater - increasing δ18O and increasingly
positively fractionated δ53Cr values thought to mirror increased mobilization of hexavalent
[Cr(VI)] from the landmasses. One possibility to explain the increasing δ13C values of the studied
carbonates deposited atop the cap dolostones would be the blooming of photosynthetic algae in
the aftermath of the icehouse climate.
5. Conclusions
Chromium stable isotopes prove to be a suitable tracer for hydrothermal vs. continental
influx into shallow seawater and have the potential to connect to the degree of oxidative
weathering conditions on land. The application of this relatively novel isotopic technique, along
with more well-established techniques (notably C, O, and Sr isotopes) is a promisor tool for the
unraveling of the climatic-biological-geological interactions in the Earth system, most importantly
at times of drastic global changes such as in the late Neoproterozoic.
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Resumo: As concentrações de quinze elementos terras raras foram mensuradas por ICP-MS
em pólen de abelha nativa brasileira Jataí (Tetragonisca angustula). As amostras foram
coletadas em três áreas distintas dentro do Quadrilátero Ferrífero – MG. O resultado indicou
que os elementos terras raras nas amostras de pólen das abelhas nativas podem ser
correlacionados a origem geográfica.
Palavras-chave: pólen, elementos terras raras, ICP-MS, origem geográfica.
Abstract: The concentrations of fifteen representative rare earth elements were measured by
ICP-MS in the pollen of the Brazilian native bee named Jataí (Tetragonisca angustula). The
samples were collected in three distinct areas within the Quadrilátero Ferrífero - MG. The
results indicated that the rare earth elements in pollen samples of the native bees can be
correlated to their geographical origin.
Key works: pollen, rare earth element, ICP-MS, geographical origin.
1. Introdução
O Pólen é um conjunto de minúsculos grãos produzidos pelas flores, encontrado
facilmente nas colmeias como produto da coleta das abelhas. O pólen encontrado na
colmeia está sujeito às interferências antrópicas (Conti e Botrè 2001) como a deposição de
material particulado oriundo de emissões atmosféricas (Dreiatdt et al. 1990). A determinação
e dosagem dos elementos químicos em pólen possibilita a correlação desse material com as
características da área de coleta (Conti e Botrè 2001), podendo gerar mapeamento
geoquímico das áreas analisadas (Batista et al. 2012).
Os elementos terras raras (ETR) são um grupo quimicamente uniforme que inclui o
escândio, ítrio, e os lantanídeos: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário,
európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio e lutécio (IUPAC 1990). Os
ETR são conhecidos pela grande importância como indicadores dos processos pedológicos
e estas reações têm contribuído para aumento do interesse nestes elementos pelas ciências
ambientais (Tyler 2004). Atualmente, não existe estudo da correlação geográfica utilizando
os ETR em pólen, sobretudo envolvendo abelhas nativas.
O objetivo do estudo foi avaliar uma possível correlação geográfica entre os elementos
terras raras dosados em pólen de abelha nativa brasileira sem ferrão coletados em três
áreas distintas do Quadrilátero Ferrífero - MG, Brasil.
2. Materiais e Métodos
As amostras de pólen utilizadas no presente estudo foram coletadas de colmeias da
Jataí (Tetragonisca angustula) pré-existentes em três áreas distintas do Quadrilátero

Ferrífero, MG, oriundas das cidades de Sabará, Itabirito e Nova Lima, no período de 10/2011
a 06/2012. Para a digestão em forno micro-ondas aproximadamente 0,5 g destas amostras
foram homogeneizadas e pesadas em duplicata diretamente nos frascos PTFE,
aproximadamente massas de 0,5 g. Em seguida para a digestão foram acrescentados 7 mL
de ácido nítrico Merck (65% HNO3 ultrapuro) (Darmstadt, Alemanha) e 1 mL de peróxido de
hidrogênio Merck (30% H2O2 ultrapuro). As amostras digeridas foram transferidas e
suplementadas com água Milli-Q® (água ultrapura) para um volume final de 50 mL.
2.1

Instrumentação
Os parâmetros instrumentais do forno de micro-ondas (Milestone Ethos 1) foram: 10 min

em 1000 W a 200 °C, 15 min para 1000 W a 200 °C e 30 min de ventilação. As dosagens
dos elementos terras raras foram feitas em ICP-MS Agilent 7700x (Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry) com analisador de massa quadrupolo.
2.2.

Qualidade dos resultados

O controle de qualidade foi realizado com o acompanhamento das dosagens do padrão
interno (Tb) adicionado as amostras na concentração de 2 µg L-1 e dos padrões externos: o
material certificado SRM 1515 (Apple Leaves) (NIST National Institute of Standards and
Techonology, Gaithersburg, USA), e uma solução com concentrações conhecida dos
elementos avaliados nas amostras (Spiked).
Os dados foram submetidos a análise de componentes principais (PCA) visando
caracterizar a origem de cada amostras e as funções geoquímica responsáveis por estas
eventuais diferenças. Para esta tarefa foi utilizado o software MINITAB 14.
3. Resultados e discussão
3.1.

Dosagens dos elementos terras raras
As amostras da região de Sabará e Itabirito apresentaram valores dos elementos

terras raras acima do LD da metodologia, o elemento Lutécio não foi dosados acima do LD
em nenhuma das três áreas. A região de Nova Lima apresentou teores dos elementos
próximas aos valores de LD e abaixo dos valores das demais cidades estudadas.A
qualidade dos procedimentos de extração e dosagem dos elementos em pólen foi
considerada satisfatória quando avaliada a taxa de recuperação dos elementos na solução
certificada SRM 1515 (83,62% a 109,7%) e Spiked (96,33% a 104,93%) (Tabela 2). As
exceções das taxas de recuperação do SRM 1515 foram o Ho e Sm (<76%) e Sc e Yb
(72,24% e 54,65%).
Os dados assim gerados foram submetidos a uma Análise de Componentes
Principais (PCA). Os elementos onde a dosagem foi inferior ao LD, foram utilizados no
cálculo da PCA a metade do valor de LD (Tabela 1). As duas primeiras componente da PCA
apresentada na Figura 1, explicam 97,5% da variabilidade dos dados sendo que a primeira

componente é responsável por 88,3% da variância do conjunto. Nesta componente todos os
elementos têm loadings (pesos) com o mesmo sinal e de valor aproximado (Figura 1a) o que
nos mostra que estes elementos em conjunto (ou talvez isoladamente) podem ser usados na
determinação da origem do pólen.
Tabela 1. Concentração de elementos terras raras em pólen (Quadrilátero Ferrífero-MG)
Elementos
Média
µg g-1
0,0215
0,0159
0,0541
0,1128
0,0108
0,0409
0,0069
0,0027
0,0065
0,0049
0,0009
0,0018
0,0004
0,0016
<LD

Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Amostras
Itabirito

Sabará
a

DPR
[%]a
73,96
107,97
42,28
62.21
46,99
49,57
59,03
3,37
63,1
59,62
68,98
79,42
68,98
90,18
<LD

Média
µg g-1
0,0059
0,0147
0,0729
0.0967
0,0138
0,0491
0,0078
0,0022
0,0072
0,0052
0,0008
0,0016
0,0003
0,0012
<LD

LD

LQ

(µg g-1)
0,0057
0,0079
0,0028
0.0054
0,0005
0,0023
0,0007
0,0002
0,0011
0,0012
0,0003
0,0009
0,0001
0,0006
0.0008

(µg g-1)
0,019
0,0263
0,0095
0.018
0,0018
0,0078
0,0022
0,0006
0,0038
0,004
0,0009
0,0029
0,0004
0,0019
0.0028

Nova Lima
a

DPR
[%]a
52,04
75,81
55,62
60.54
57,78
55,02
56,9
40,63
61,16
57,29
42,27
64,57
53,66
60,38
<LD

a

DPR
[%]a
48,06
<LD
70,71
<LD
70,71
70,71
<LD
70,71
<LD
<LD
70,71
70,71
<LD
<LD
<LD

Média
µg g-1
0,0126
<LD
0,0044
<LD
0,001
0,0046
<LD
0,0004
<LD
<LD
0,0002
0,0001
<LD
<LD
<LD

a

DPR= Desvio Padrão Relativo da amostra.
LD – Limite de Detecção e LQ – Limite de Quantificação determinados utilizando a dosagem de 10 brancos
preparados nas mesmas condições das amostras.

Tabela 2. Precisão do procedimento da análise avaliando a dosagem do material de
referência (NIST 1515 – Apple Leaves) e da amostra de Spiked

Elementos
Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
a

Dosados [ug/g -1]
Média
DPR [%]Y
0,022
0
8,806
1,222
18,413
1,493
2,752
1,551
3,738
1,679
14,619
1,038
2,361
2,107
0,219
2,028
2,549
2,011
1,474
1,745
0,244
2,093
0,507
1,074
0,043
1,546
0,164
1,91
0,017
3,928

Valores do SRM 1515
Certificados SRM
1515 [ug/g -1]
0,03 a
20 a
3
4,17
17 a
3
0,2 a
3
0,319
0,051
0,3
0,02

Recuperação
[%]
72,24
92,06
91,72
89,65
86,00
78,71
109,70
84,96
76,52
83,62
54,65
83,89

Spiked
[ug L -1]
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Valores do Spiked
Valores dosados
Recuperacão
[ug L -1]
[%]
3,148
104,93
2,982
99,40
2,949
98,30
2,909
96,97
2,916
97,20
2,89
96,33
2,897
96,57
2,938
97,93
2,885
96,17
2,945
98,17
2,916
97,20
2,909
96,97
2,942
98,07
2,92
97,33
2,936
97,87

/ Valores de referência tabelados, mas não certificados, demais valores certificados,
Relativo

y

DPR= Desvio Padrão

O diagrama de scores, associado ao diagrama de loadings (Figura1) mostra que a
região de Nova Lima (NOL1 e NOL2) se destaca das demais pelo baixo teor de ETR. As
amostras ITA1, ITA2 e SAB2 se caracterizam por teores maiores de Eu, La, Pr, Nd, SM, Gd
e Dy. A amostra SAB1 apresenta teores maiores dos demais ETR e particularmente de Sc.
Para melhor interpretar os resultados e por convenção foi realizado a normalização
das frações em massas obtidas em relação a uma referência expressa como logaritmo de
base 10. Nesse trabalho o diagrama de normalização foi construído tomando como

referência os valores tabelados do SRM 1515 e os valores de Dy, Y e Er em SRM 1515
determinados neste estudo (Tabela 1).
Figura 1. Resultado da PCA usando 14 elementos em 6 amostras de pólen, Grupos de 3
locais diferentes da região do Quadrilátero Ferrífero MG.
Score Plot of Ce, ..., Yb
Municipios
ITA1
ITA2
NoLi1
NoLi2
SAB1
SAB2

1.0
0.5

Fator 2: 0.92

Loading Plot of Ce, ..., Yb

b

1.5

0.4
0.2

Fator 2: 0.92%

a

0.0
-0.5
-1.0

0.0
-0.2

La
Pr
Nd
Sm
Gd
Dy

Eu

Ce
Ho
Er
Ga
Y
Tm
Yb

-0.4
-0.6

-1.5

Sc

-2.0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-0.8
-0.30

-0.25

-0.20

Fator 1: 88.3%

Figura 2. Resultados obtidos para os ETR em pólen de
3 áreas normalizados em relação ao SRM 1515.

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

Fator 1: 88.3%

Os perfis dos ETR no
diagrama

de

apresentaram
comportamento

normalização
semelhança
das

no

anomalias

entre as áreas de coleta (Figura
2). As amostras de NOL 1 e NOL
2 foram discriminadas das outras
indicando uma possível assinatura
geoquímica dos ETR em pólen.
4. Conclusão
Os dados aqui gerados mostram que a análise de ETR aliada à análise de PCA é uma
técnica promissora na determinação da origem de pólen de abelha e podem ser utilizados
como bioindicador de origem geográfica e da assinatura geoquímica.
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Resumo - Esse trabalho apresenta o tratamento estatístico de 42 variáveis a partir dos valores
analíticos obtidos da fração < 80µm, com abertura 1:1:1 (HCl-HNO3 -H2O)e leitura por ICP-MS, de
283 amostras de sedimento de corrente coletadas na Bacia de Campo Alegre e Corupá. Além de
objetivar a identificação de áreas anômalas, buscaram-se possíveis associações de variáveis que
pudessem identificar processos geológicos atuantes na área além de relações de similaridades entre os
elementos químicos identificados nas amostras da área.
Palavras-chave: prospecção geoquímica, Bacia de Campo Alegre, Bacia de Corupá, sedimentos de
corrente, estatística multivariada

Abstract - This study presents the statistical treatment of 42 variables over 283 stream sediment
samples applied in the Campo Alegre e Corupá Basins, Santa Catarina. Analytical data were obtained
with ICP-MS analyses in the < 80µm fraction. Besides identification of anomalies, the main goals of
the Project are the definition of thresholds of some variables and the identification of groups of
similarity of some variables, associating these groups to geological processes and.
Key-words: geochemical exploration, Campo Alegre Basin, Corupá Basin, stream sediment,
multivariate statistics

1. Introdução– O objetivo deste trabalho é apresentar os dados da prospecção geoquímica de
sedimentos ativos de corrente coletadas no Projeto Baneo - Metalogenia das Bacias NeoproterozóicoEopaleozóicas do Sul do Brasil – Bacia de Campo Alegre e Corupá, SC, executado pela CPRMServiço Geológico do Brasil. O modelo exploratório e preditivo da bacia estudada é o epitermalpórfiro, associado a rochas magmáticas da série alcalina, e visa a descoberta de novos depósitos de
elementos metálicos em ambiente sedimentar-vulcano-plutônico durante o período NeoproterozóicoEopaleozóico.
2. Geologia da Área de Estudo - As Bacias de Campo Alegre (BCA) e Corupá (BCO) afloram na
porção NE do Escudo Catarinense. A BCA ocupa uma área aproximada de 405 km 2 a BCO cobre
uma área de aproximadamente 56 km2 .As bacias investigadas foram depositadas sobre o Complexo
Granulítico de Santa Catarina, com idades entre 2.716 Ma e 2.170 Ma (Siga Jr. et al. 1999). A coluna
estratigráfica para as Bacias de Campo Alegre e Corupá é composta pelo grupo Guaratubinha, que é
constituído da base para o topo pelas formações: i) Bateias, com predomínio de arenitos e
conglomerados; ii) Campo Alegre, constituída predominantemente por rochas vulcânicas extrusivas e iii)
Rio Turvo, representada por pelitos, tufos e rochas vulcânicas (Toniolo et al., 2012). O ápice do
vulcanismo da BCA e do magmatismo da Suíte Serra do Mar ocorreu em torno de 588 ± 4,7 Ma (Basei

et al., 2010). A Bacia apresenta três estágios principais de deposição, oestágio 1, representado pela
deposição de conglomerados e arenitos em ambiente fluvial (Fm Bateias), o estágio 2, constituído por
uma extensa atividade vulcânica, representada pela geração de magmatismo básico, ignimbritos e
vulcanoclásticas (Fm Campo Alegre, de afinidade alcalina e geradas a partir de um manto litosférico
afetado por processos de subducção), e pelo estágio 3, onde há o desenvolvimento de uma caldeira, com
deposição de sedimentos de ambiente lacustre alternadas com depósitos associados a atividade vulcânica
(Fm Rio Turvo (Toniolo et al., 2012).O estudo de detalhe argilo-minerais da BCA indica que a formação
do mesmo seria relacionada a processos intempéricos, distintas daquelas encontradas em depósitos
hidrotermais do tipo epitermal (Toniolo et al., 2012). A BCO, localizada ao sul da BCA, ocupa o trend
NE-SW do Graben de Corupá e em diversos aspectos, como a topografia acidentada, atividade tectônica
intensa bem como o regime rúptil-dúctil dos falhamentos que afetam a bacia apresenta similaridades com
a Bacia de Itajaí (Toniolo et al., 2012). Da mesma forma, a FmCorupá, representada por ritmitos
turbidíticos encontra correlação litológica com a litofácies ritmito da Fm Garcia na Bacia do Itajaí..

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo (Tonioloet al., 2012).

3. Prospecção Geoquímica de Sedimento de Corrente -Os resultados analíticos das amostras
coletadas na área de estudo e também no Complexo Granulítico e Granitos da Suíte Serra do Mar
foram agrupadas e tratadas em um único conjunto de dados. As amostras dos sedimentos ativos de
corrente foram medidas no ACME AnalyticalLaboratoriesLtd., Canadá, para a análise química de 53
elementos (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La,
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W,
Y, Zn, Zr), pacote 1F-MS (F04).O estudo estatístico dos resultados analíticos foram efetuados através
de correlações lineares por meio do Momento-Produto de Pearson e da determinação de anomalias
para cada elemento estudado pela aplicação da EDA - Exploratory Data Analysis / boxplot. Estes
estudos permitiram verificar a presença e a intensidade das correlações existentes entre os pares de

variáveis analisadas e os limites superiores (threshold, ou limiar) dos elementos de interesse
geoquímico, prospectáveis e de interesse metalogenéticos.
A densidade de amostragem foi de uma amostra por 1,84 km 2 num total deárea amostrada de
520 km2 totalizando 283 amostras coletadas de sedimentos ativos de corrente. As variáveis
selecionadas para exame univariado de mais detalhe foram Ag (ppb), Ba (ppm), As (ppm), Au (ppb),
Bi (ppm), Co (ppm), Cu (ppm), Hg (ppb), Mo (ppm), Ni (ppm), Pb (ppm), Sn (ppm) e Zn(ppm), uma
vez que alguns elementos não superaram os respectivos limites de detecção do método analítico
utilizado, como Ta, Pd e B. Os outliers para estes elementos são visualizados nas Figura 2.O estudo
de correlações e a análise multivariada incluem todas as variáveis disponíveis.
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Figura 2 -Valores anômalos para Ag, As, Au, Bi, Ba, Hg, Ni, Mo, Sn, Pb nos sedimentos de corrente coletados na
Bacia de Campo Alegre e Corupá.

O estudo de correlações lineares por meio do Momento-Produto de Pearson mostrou nas áreas
de Campo Alegre/Corupá/Rio dos Cedros/Joinville poucas correlações com valores que apontem para
associações muito fortes. É destacada a associação entre Au e Ag, que vale 0,97. Outras associações
são as do Co com Cu (0,76) e com Ni (0,80), cujos valores na área de Itajaí são, respectivamente, 0,67
e 0,69.Afora associações normais que refletem litologias, como a associação Ga x Al (0,85), o V
aparece correlacionado com Cr (0,68), Cu (0,73), Sc (0,82), Sr (0,71) e Ti (0,67), e também Na x Ti

(0,82) e P x Ca (0,81). Os valores considerados como limites entre as faixas de background a de
interesse geoquímico são definidos, no presente trabalho, pela metodologia EDA.
A localização dos valoresanômalos para Ag, As, Au, Bi e Hgdos sedimentos ativos de
corrente coletados nas Bacias de Campo Alegre e Corupá são observados nas Figura 2.
Valoresanômalos de Ag demarcam o predomínio de traquitos e quartzo-traquitosda Fm Campo Alegre
e nosriolitos e ignimbritosda Fm Turvo, sendo raras nos conglomerados da Fm Bateias. Da mesma
forma, os valores anômalos de As, Bi e Hg distribuem-se nas rochas da Fm Campo Alegre e Turvo. O
Bi, na BCO apresenta proporcionalmente mais valores anômalos. O Hg, ao contrário, não apresenta
valores anômalos na BCO.Quanto ao Au destaca-se que os valores anômalos que ocorrem nas
litologias do Grupo Guaratubinha, visualmente mais espalhados que Ag, As e Bi. Entretanto, a
correlação linear do Au com a Ag é de 0,97 nas Bacias de Campo Alegre e Corupá. Em relação aos
pontos com amostras de argila analisadas por difratometria de Raio-X não há correspondência total na
distribuição dos valores anômalos de Au.Valoresanômalos para Ba (Figura2) são raros nos SC
coletados na BCA e BCO, embora ocorram veios de barita nesta última.A distribuição de valores
anômalos para Co e raros de Ni (Figura 2) refletem provavelmente osandesitos e basaltos da Fm
Campo Alegre e de diques de básicas da Fm Serra Geral. Os valoresanômalos para Mo e Sn (Figura
2) apresentam ampla distribuição nos traquitos e quartzo-traquitos da FmCampo Alegre, nosriolitos e
ignimbritos da Fm Turvo e no Granito Corupá. Estes valores provavelmente refletem as litologias.
Na estatística multivariada a primeira componente principal, é formada pela associação Co /
Cu / Fe / Mg / Ni / Sc / Sr / Ca. A variabilidade explicada é de cerca de 28% sobre a variabilidade
total. A segunda componente principal nas áreas de Campo Alegre e Corupá tem percentual de
explicação similar (em torno de 14% sobre a variabilidade total), e composições formadas
basicamente por Be / Cd / Al / Sn / Y sendo mais importante nos locais em que estes elementos estão
presentes com valores mais elevados (Figura 3).

Figura 3 - Análise multivariada de sedimentos ativos de corrente coletados nas Bacias de Campo Alegre e Corupácom
a localização dos valores mais elevados da 2ª componente principal (Toniolo et al., 2013).
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Resumo
A Floresta Nacional de Ipanema (FLONA) está situada numa área de anomalia geológica, conhecida
como “Domo de Araçoiaba”. Na área há Latossolos, Neossolos, Argissolos e Gleissolos. A
quantidade de urânio e a proporção de seus respectivos isótopos presente num solo dependem da
rocha que o originou e de parâmetros físico-químicos envolvidos no processo pedológico. O objetivo
deste trabalho foi investigar as atividades dos isótopos de urânio (238U, 234U, 235U) e a razão de
atividade (RA) 234U/ 238U ou equilíbrio secular para os diferentes tipos de solo da área, coletados nos
horizontes A e B. Os valores de urânio não mostraram diferenças significativas para solos gerados
sobre rochas intrusivas alcalinas e arenito, no entanto, o equilíbrio secular foi observado em
Latossolo (RA=1), enquanto o Neossolo apresentou RA>1 e os demais solos, Argissolo e Gleissolo,
apresentaram valores de RA<1.

Palavras-chave: urânio, isótopos, Ipanema, FLONA
Abstract
The National Forest of Ipanema (FLONA) is situated on a geological anomaly, known as "Domo de
Araçoiaba". The soils of the area include Oxisols, Inceptsols and Alfisols. The amount of uranium and
respective isotope activities in a soil depend on the parental rock and on the pedologic processes. The
aim of this study was to investigate the activities for uranium isotopes (238U, 234U, 235U) and the activity
234
238
ratio (AR) U/ U or secular equilibrium for diferent soil types of the area collected at horizons A
and B. The amount of uranium showed no significant differences for soils generated from alkaline
intrusive rocks and sandstone, however, secular equilibrium was observed for Oxisol (RA = 1), while
Inceptsol presented RA> 1 and the other soils, Alfisols, presented RA values <1.

Keywords: uranium, isotopes, Ipanema, FLONA
1. Introdução
A Floresta Nacional de Ipanema (Iperó, SP) herdou o nome da Fazenda Ipanema,
que por sua vez tem origem na Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, criada em
1810, próxima ao rio Ipanema (IBAMA 2003). A Floresta Nacional de Ipanema, criada por
decreto em 20 de maio de 1992, abrange 5.180 hectares e situa-se nos municípios Iperó,
Araçoiaba da Serra e Capela do Alto do estado de São Paulo.
Segundo Regalado (2005), a Floresta Nacional de Ipanema está inserida sobre uma
região de anomalia geológica, conhecida como “Domo de Araçoiaba”, com rochas e

estruturas distintas das áreas adjacentes. Davino (1975) descreve a geologia da Serra de
Araçoiaba-SP como constituída por três grupos litológicos: 1) rochas metassedimentares do
grupo São Roque; 2) sedimentos do Grupo Tubarão; 3) rochas do Complexo Alcalino de
Ipanema. Ocorrem também sedimentos recentes depositados ao longo dos cursos d´água.
Os solos encontrados na FLONA e respectivas extensões em percentagem são: Neossolos
(57,76%), Gleissolos (17,73%), Latossolos (17,40%) e Argissolos (7,11%) (Regalado 2005).
A diversidade litológica e pedológica da área bem como a sua vizinhança com o Centro
Experimental ARAMAR, onde também se encontra em construção o Reator Multipropósito
Brasileiro motivou este estudo que visa determinar a atividade de
de atividade

238

U,

235

Ue

234

U e a razão

234

U/238U (RA) nos diferentes solos da FLONA e relacioná-los com as

características litológicas, pedológicas, pH e matéria orgânica. A razão de atividade é
utilizada para mensurar o equilíbrio entre os isótopos de urânio em um determinado
ambiente. Para o equilíbrio secular RA é igual a 1.
2. Materiais e métodos
2.1 Coleta e preparação das amostras de solos
Os pontos de coleta das amostras de solo foram definidos para representar os
litotipos e tipos de solo presentes na área, de acordo com informações disponíveis. Em cada
ponto foram coletadas amostras de horizontes A e B. Após coleta, as amostras foram secas
ao ar livre, homogeneizadas e quarteadas e moídas em potes de ágata.
2.2 Análises por espectrometria alfa
A análise por espectrometria alfa foi utilizada para determinar as atividades dos
isótopos

238

U, 234U,

235

U, utilizando-se o isótopo artificial

232

U como traçador. As amostras

foram digeridas com HF, HCl e HNO 3. Após a evaporação e obtenção da solução ácida das
amostras, o urânio foi separado da matriz por cromatografia de troca iônica. Após a eluição,
o urânio foi eletrodepositado em uma base de prata para a contagem no espectrômetro alfa.
2.3 Determinação de matéria orgânica e pH em solo
A conteúdo de carbono orgânico foi determinado por oxidação com K2Cr2O7 em meio
de ácido sulfúrico conforme proposto por Walkley-Black. A oxidação parcial foi compensada
com o fator de 1,33 e os valores de C orgânico foram transformados em matéria orgânico
por multiplicação pelo fator de van Bemmelen de 1,724. O pH do solo foi determinado numa
suspensão obtida pela mistura de 25 mL de solução de CaCl2 0,01 mol L-1 e 10 cm3 de solo.

Após 15 minutos de contato, agitou-se por 10 minutos e aguardou-se 30 minutos de
decantação para medir o pH com eletrodo de vidro combinado (van Raij et al. 2001).
3. Resultados e discussão
Na Tabela 3.1 encontram-se os resultados dos diferentes parâmetros obtidos
conforme a rocha fonte e o tipo de solo. De acordo com a Tabela 3.1, os maiores
percentuais de matéria orgânica foram obtidos nas amostras de Latossolo. A área com estes
solos está coberta por floresta e não apresenta histórico de desmatamento recente. Nas
amostras de argissolo os percentuais de matéria orgânica nas amostras do horizonte A são
bem maiores do que no horizonte B. A área de coleta destas amostras foi reflorestada
exceto a amostra FNI-12, que foi coletada em uma área com atividades agropecuárias, com
pastagens e cultivos. Os valores de pH encontram-se entre 3,7 e 5,0 e indicam solo ácido. A
amostra FNI-11 foi coletada nas proximidades do rio e recebe material aluvial em épocas de
cheias.

Arenito

Intrusivas
alcalinas

Tabela 3.1: Valores de matéria orgânica (M.O), pH, atividade dos isótopos de urânio e razão das
atividades nas amostras de solo (letra final A e B corresponde ao horizonte de coleta),
respectivamente de acordo com os litotipos e solos.
Amostra
Latossolo
FNI-01A
FNI-01B
FNI-02A
FNI-02B
FNI-03A
FNI-03B
Argissolo
FNI-06A
FNI-06B
FNI-07A
FNI-07B
FNI-08A
FNI-08B
FNI-12A
FNI-12B
Neossolo
FNI-09A
FNI-09AC
Gleissolo
FNI-10A
FNI-10B
FNI-11A
FNI-11B

238

234

235

234

238

M.O. (%)

pHCaCl2

13,7
9,3
12,1
7,4
10,1
6,9

4,0
3,8
3,7
3,7
4,0
3,8

24,05
25,16
25,10
26,71
30,42
31,51

24,47
26,50
25,43
27,80
30,34
31,64

1,02
0,85
1,21
1,24
1,76
1,70

1,02
1,05
1,01
1,04
1,00
1,00

8,5
1,2
4,6
1,3
3,9
1,0
5,0
1,6

4,1
4,0
4,3
4,2
4,1
4,3
6,3
6,1

15,62
20,25
24,93
23,50
18,74
23,55
16,89
22,36

15,48
19,94
24,36
21,82
19,63
23,12
15,74
20,72

0,61
0,94
1,02
1,20
0,93
0,99
0,84
1,01

0,99
0,98
0,98
0,93
1,05
0,98
0,93
0,93

3,6
3,6

4,9
5,0

26,30
28,73

29,65
31,67

1,10
1,13

1,13
1,10

3,5
2,4
6,7
5,5

6,1
4,9
4,0
3,9

19,37
22,37
64,25
66,20

18,74
22,21
62,62
65,32

1,12
1,05
1,87
2,49

0,97
0,99
1,02
0,99

U(Bq/kg)

U(Bq/kg)

U(Bq/kg)

U/

U

As atividades dos isótopos de U calculadas correspondem a valores de U total entre
2,0 mg/kg (amostra FNI-06A) a 8,4 mg/kg (amostra FNI-11-B). As atividades das amostras
do horizonte B são um pouco superiores às do horizonte A, exceto pela amostra FNI-7. As
amostras de Latossolo apresentaram razões de atividade

234

U/

238

U

próximas de equilíbrio

secular, mas algumas amostras do horizonte B deste grupo apresentaram valores de RA>1.
Da mesma forma uma amostra de Argissolo (FNI-08A), as de Neossolo e uma de Gleissolo
(FNI-11A) também apresentaram razão de atividade
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U/

238

U

>1. A interpretação para estes

valores pode ser devida à presença de minerais com maior conteúdo em U (p. ex., apatita).
As demais amostras apresentaram valores de razão de atividade
explicado como resultado da lixiviação preferencial de
propuseram a lixiviação preferencial do
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U em relação ao

U.

234

U/

238

U

< 1, o que é

Rosholt et al. (1963)

238

U como consequência do

recuo alfa e diferentes afinidades químicas para os isótopos intermediários

234

Th e 234Pa.

4. Conclusão
Os resultados de U não apresentam significativas diferenças para solos
desenvolvidos sobre o arenito e intrusivas alcalinas, com exceção da amostra FNI-11 com
valor anômalo às demais, possivelmente por conter material aluvial. Solos jovens
apresentam valores para RA >1, enquanto a amostras de Argissolo e Gleissolo parecem ser
susceptíveis a um decréscimo na atividade de

234

U e consequentemente RA<1.
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Ocorrência de gadolínio antrópico nas águas do Rio Atibaia e
tributário, estado de São Paulo
Francisco Ferreira de CAMPOS, Jacinta ENZWEILER
Departamento de Geologia e Recursos Naturais – Instituto de Geociências/UNICAMP;
francisco.campos@ige.unicamp.br; jacinta@ige.unicamp.br

Resumo – O uso de quelatos de gadolínio como agentes de contraste em exames médicos de
imageamento por ressonância magnética resulta na introdução deste elemento no ambiente. Como
consequência, anomalias antrópicas de Gd têm sido registradas em diversos rios do mundo. Neste
trabalho, amostras de água do Rio Atibaia e de um tributário foram analisadas e os elementos-traço
determinados por ICP-MS. A normalização dos resultados dos lantanídeos mostrou a presença de
anomalias de Gd na área mais densamente habitada. O enriquecimento antrópico observado foi até
50 vezes em relação à concentração background de Gd após o lançamento de efluentes tratados.
Palavras-chave: elementos terras raras, anomalias antrópicas, águas superficiais
Abstract – The use of gadolinium chelates as contrast agents in magnetic resonance imaging medical
exams results in aninput of this element in the environment. As a consequence, anthropogenic
anomalies of Gd are being registered in several rivers worldwide. In this work, water samples from
Atibaia River and of a tributary were analyzed and trace elements were determined by ICP-MS. The
normalization of results of lanthanides showed the presence of Gd anomalies in the most densely
populated area. Up to fiftyfold anthropogenic enrichment over background concentrations of Gd was
observed after the discharge of treated effluents.
Keywords: rare earth elements, anthropogenic anomalies, surface waters

1. Introdução
O gadolínio (Z = 64) possui amplo uso como agente de contraste para realçar o sinal
em exames para obter imagens de ressonância magnética. Para este fim, uma vez que o
íon livre Gd3+ é tóxico, vários quelatos sintéticos estáveis de Gd foram desenvolvidos, como
o Gd-DTPA, Gd-DOTA e Gd-BOPTA, entre outros (Zhou & Lu 2013). Após a administração
aos pacientes a interação metabólica é mínima, sendo o quelato eliminado na urina (Raju et
al 2010). A elevada estabilidade e solubilidade desses quelatos de Gd resultam na sua
permanência nos efluentes mesmo após os processos usuais de tratamento utilizados nas
Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). Dessa forma, anomalias positivas deste
elemento foram observadas em diversos rios próximos a áreas populosas onde
procedimentos médicos avançados são comuns (Verplanck et al 2010).
Este trabalho teve por objetivo avaliar a extensão de anomalias de Gd em diferentes
trechos do Rio Atibaia (SP) e de um dos seu tributários.

2. Materiais e Métodos
Três setores do Rio Atibaia, localizado no estado de São Paulo (Figura 1) foram
amostrados. Amostras de água foram coletadas, filtradas com de filtros de seringa (0,22 µm)

e acidificadas com HNO3 destilado para pH < 2. Os elementos-traço foram determinados
diretamente por ICP-MS (Thermo X Series II), sem pré-concentração. Os resultados obtidos
para os lantanídeos foram normalizados em relação aos valores desses elementos no
Folhelho Australiano Pós-Arqueano (PAAS, McLennan 1989) e plotados em gráficos semilog.

Figura 1: Localização dos pontos amostrados.
3. Resultados e Discussão
Os gráficos dos resultados obtidos e normalizados plotados em função do número
atômico encontram-se na Figura 2. Apesar da normalização dos resultados, nos gráficos
observa-se que os padrões não são muito suaves e isto se deve à baixa precisão das
medidas efetuadas sem pré-concentração. Mas os resultados de gadolínio obtidos na maior
parte das amostras são suficientemente elevados e com precisão adequada para a
identificação de anomalias.
O primeiro setor de amostragem, localizado na porção mais a montante do Rio
Atibaia, perfaz aproximadamente 100 km do curso do rio. Nas amostras deste setor
nenhuma anomalia foi identificada (Figura 2A). O segundo setor compreende amostras do
Ribeirão Anhumas, um tributário do Rio Atibaia que cruza uma densa área urbana e possui
em suas margens duas ETEs do município de Campinas (SP). Anomalias de Gd estão

presentes mesmo antes da primeira ETE (Estação Anhumas) (Figura 2B) com magnitude
(Gdnormalizado ≈ 10) comparável à de alguns dos principais rios da Alemanha (Kulaksız & Bau
2007). Após a primeira estação, as concentrações de Gd aumentam significativamente
(Gdnormalizado ≈ 80), alcançando os mesmos valores dos efluentes lançados por ETEs de
Bremen (Alemanha) (Kulaksız & Bau 2007), e mais altos do que os encontrados em Berlim
(Alemanha) (Raju et al 2010) e na bacia hidrográfica de Hérault (Sul da França) (Rabiet et al
2009), porém mais baixos que em alguns canais de Berlim (Raju et al 2010). Ao se
quantificar as anomalias através de razão Gd/Gd*, onde Gd* representa a concentração
background extrapolada a partir dos elementos Nd e Sm, obteve-se um enriquecimento
antrópico de até 50 vezes sobre a concentração background.

Figura 2: Diagramas dos resultados dos lantanídeos, normalizados em relação ao PAAS
obtidos nas amostras de água nos três setores amostrados do rio Atibaia.
O terceiro setor amostrado é o Rio Atibaia em sua porção que cruza uma zona
urbana e industrial até desembocar em um reservatório. Nesta área a razão Gd/Gd*
somente foi útil para evidenciar uma anomalia no efluente lançado por uma ETE (Figura 2C).
As demais amostras deste setor apresentaram Gd/Gd* mais sutil, o que sugeriria uma
menor fração antrópica. Entretanto, conforme a Figura 2C, os valores dos lantanídeos leves
são mais elevados, provavelmente devido à influência do parque industrial de Paulínia, o
que resulta em um valor calculado de Gd* que não é o background natural.

4. Conclusão
Os três setores de águas fluviais amostradas apresentaram diferenças significativas
entre si nas concentrações de gadolínio. O Ribeirão Anhumas apresentou as maiores
anomalias de Gd, mesmo antes de qualquer lançamento das ETEs. Isso indica que deve
haver uma fonte de Gd, sendo uma hipótese o despejo irregular diretamente no ribeirão de
esgoto não tratado. Após este tributário desembocar no Rio Atibaia as anomalias
diminuíram, um efeito atribuído à diluição. Além disso, a anomalia presente em um efluente
lançado no Rio Atibaia também não é perceptível alguns quilômetros a jusante da ETE, o
que também pode ser atribuído a diluição. Contudo, deve-se atentar para o padrão
enriquecido em lantanídeos leves, que pode mascarar a avaliação das anomalias de
gadolínio e sua quantificação pela razão Gd/Gd*.

4. Apoio Financeiro
Processos nos 2012/05024-2 e 2012/02486-5 da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) e Processo 306275/2009-0 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

5. Referências
McLennan S.M. 1989. Rare earth elements in sedimentary rocks; influence of provenance and
sedimentary processes. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 21:169-200.
Kulaksız S. & Bau M. 2007. Contrasting behaviour of anthropogenic gadolinium and natural rare earth
elements in estuaries and the gadolinium input into the North Sea. Earth and Planetary Science
Letters, 260:361-371.
Rabiet M., Brissaud F., Seidel J.L., Pistre S., Elbaz-Poulichet F. 2009. Positive gadolinium anomalies
in wastewater treatment plant effluents and aquatic environment in the Hérault watershed (South
France). Chemosphere, 75:1057-1064.
Raju C.S.K., Luck D., Scharf H., Jakubowski N., Panne U. 2010. A novel solid phase extraction
method for pre-concentration of gadolinium and gadolinium based MRI contrast agents from the
environment. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 25:1573-1580.
Verplanck P.L., Taylor H., Nordstrom D.K., Barber L. 2005. Aqueous stability of gadolinium in surface
waters receiving sewage treatment plant effluent, Boulder Creek Colorado. Environ. Science and
Technology, 39:6923-6929.
Zhou Z.& Lu Z. 2013. Gadolinium-based contrast agents for magnetic resonance cancer imaging.
WIREs Nanomed Nanobiotechnol, 5:1-18.
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Resumo
Apresentamos resultados de análises petrográficas e litogeoquímicas de rochas básicas a ácidas (4771% de SiO2) do Complexo Serra Negra, Cráton Luís Alves, no sul do Estado de São Paulo. As
amostras analisadas incluem metagabro, metatonalito, metagranodiorito e metamonzogranito. As
rochas com SiO2 < 65% geralmente contém ortopiroxênio. As amostras apresentam assinatura
essencialmente toleítica. Correlações negativas entre SiO2 versus Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO e P2O5
sugerem cristalização fracionada de plagioclásio, piroxênios e apatita para rochas com SiO2 < 65%. A
relação entre os conteúdos de SiO2 e K2O sugere cristalização fracionada de feldspato potássico para
líquidos com SiO2 > 65%. Os padrões multielementos normalizados pelo manto primitivo das rochas
com SiO2 < 65% mostram forte enriquecimento na maior parte dos elementos traços, com anomalias
negativas de Th-U, Ta-Nb, Hf-Zr e Ti. Os padrões dos ETR normalizados pelo condrito mostram forte
enriquecimento dos ETR leves em relação aos pesados. As rochas intermediárias são mais ricas em
ETR e apresentam anomalias negativas de Eu, ausentes nas rochas básicas. Os padrões
multielementos das rochas monzograníticas mostram forte enriquecimento em LILE e nos HFSE Hf,
Zr e Sm, com anomalias negativas de Th-U, Ta-Nb, Sr, P e Ti. Os padrões de ETR mostram forte
enriquecimento em ETR leves em relação aos pesados e ausência de anomalia negativa de Eu. Os
padrões geoquímicos de forma geral sugerem que os magmas básicos a ácidos são cogenéticos.
Palavras-chave: Complexo Serra Negra, Cráton Luís Alves, metagabro, granulito, litogeoquímica

Abstract
We present results of petrographic and geochemical analyses of basic to acid rocks (47-71% of SiO2)
from the Serra Negra Complex, Luís Alves Craton, southern São Paulo State. The analyzed samples
include metagabbro, metatonalite, metagranodiorite and metamonzogranite. Rocks with SiO2 < 65%
usually contain orthopyroxene. The samples have essentially tholeiitic signature. Negative correlations
between SiO2 versus Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO and P2O5 suggest fractional crystallization of
plagioclase, pyroxenes and apatite for rocks with SiO2 < 65%. The relationship between SiO2 and K2O
contents suggests fractional crystallization of K-feldspar for liquids with SiO2 > 65%. Primitive mantlenormalized multi-element patterns for rocks with SiO2 < 65% show strong enrichment in most trace
elements, with negative anomalies of Th-U, Ta-Nb, Hf-Zr and Ti. Condrite-normalized REE patterns
display strong enrichment in LREE relative to HREE. The intermediate rocks are richer in REE and
show negative Eu anomalies, which are absent in the basic rocks. The multi-element patterns of the
monzogranitic rocks show strong enrichment in LILE and in the HFSE Hf, Zr and Sm, with negative
anomalies of Th-U, Ta-Nb, Sr, P and Ti. The REE patterns display strong enrichment in LREE relative

to HREE and absence of negative Eu anomalies. The overall geochemical patterns suggest that the
basic to acid magmas are cogenetic.
Keywords: Serra Negra Complex, Luís Alves Craton, metagabbro, granulite, geochemistry

1. Introdução
O Complexo Serra Negra foi formado entre o Arqueano (2720-2580 Ma) e o
Paleoproterozoico (2250-1850 Ma) e apresenta idades K-Ar entre 2100 e 1700 Ma, sendo
parte integrante do Cráton Luís Alves (Siga Júnior, 1995). Compreende rochas gnáissicas
metamorfizadas em condições de fácies granulito e re-metamorfizadas em condições de
fácies xisto verde superior a anfibolito. Apresentamos dados geoquímicos de rocha total
para amostras do Complexo Serra Negra, coletadas na região do Planalto Alto Turvo (SP).

2. Geologia e Petrografia
O Complexo Serra Negra no Planalto Alto Turvo é constituído por três unidades:
gnaisse granulítico, gnaisse anfibolítico e gnaisse granítico. A primeira é composta
metagabróides de cor cinza-escuro, de granulação média a fina. Ocorrem termos com
foliação homogênea tênue e termos com bandamento com intercalações entre leitos
mesocráticos, leucocráticos e melanocráticos. Os leitos mesocráticos apresentam
plagioclásio,

clinopiroxênio,

ortopiroxênio,

hornblenda

e

magnetita

como

minerais

essenciais. Quartzo, microclínio, apatita, titanita e zircão são os acessórios principais.
Minerais retrometamórficos (actinolita, tremolita, epidoto, clorita, biotita e sericita) ocorrem
de forma localizada. Predominam termos leucocráticos com 50-80% de plagioclásio. Leitos
tonalíticos a granodioríticos e bandas de hornblendito ocorrem subordinadamente. Ocorrem
evidências macroscópicas e microscópicas de migmatização. O gnaisse anfibolítico
representa o gnaisse granulítico fortemente retrometamorfizado em condições de fácies
xisto verde superior a anfibolito. Na maioria das amostras os piroxênios foram totalmente
substituídos por actinolita ou tremolita e a hornblenda marrom da fase granulítica
transformada em hornblenda azulada. O gnaisse granítico compreende hornblenda-biotitagnaisse grosso, monzongranítico, cinza-médio, milonítico, porfiroclástico, com lentes de
espessura milimétrica de biotita (± hornblenda) dispersas em meio a lentes félsicas
dominantes, definindo uma estrutura lenticulariza oftálmica.

3. Litogeoquímica
Visando avaliar possíveis relações genéticas todos os gnaisses foram analisados
conjuntamente. O conteúdo de sílica apresenta variações nos intervalos de 47-56%
(metagabróides),

50-57%

(metagranodiorito),

54-65%

(metatonalito)

e

62-69%

(metamonzogranito). Os três primeiros grupos de rochas apresentam baixo conteúdo de
MgO (2 e 6%), e valores de #mg (=100*MgO/Fe2O3+MgO) entre 18 e 36. Variações
composicionais significativas entre amostras de metagabróide a metagranodiorito ocorrem
em relação aos teores de Fe2O3. Os teores de Al2O3 são relativamente altos (13-22%) para
todos os litotipos. Os metagabróides apresentam os maiores teores, os quais estão
relacionados ao conteúdo de plagioclásio, que chega a 80% nas amostras estudadas.
Ocorrem tendências coerentes com cristalização fracionada para todos os elementos
maiores, incluindo correlações negativas entre SiO2 versus Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO e P2O5,
e correlação positiva entre SiO2 versus K2O (Fig. 1a-f). Os padrões são coerentes com
cristalização de plagioclásio, piroxênios e apatita. Mudanças na inclinação da tendência
linear de correlação entre SiO2 e K2O sugerem que ocorreu cristalização de feldspato
potássico para líquidos com conteúdos de sílica superiores 65%.
A possibilidade de cogeneticidade entre os termos básicos a ácidos é reforçada por
diagramas relacionando elementos incompatíveis. Diagrama relacionando La e Ce mostra
uma correlação positiva muito forte, relacionada a valores aproximadamente constantes da
razão La/Ce (~ 0,5), que indica a razão presente na fonte do magma.
No diagrama AFM as amostras se posicionam essencialmente no campo da série
toleítica (Fig. 1g). O comportamento dos elementos traços das amostras básicas a
intermediárias no diagrama multielementos normalizado pelo manto primitivo mostra forte
enriquecimento na maior parte dos elementos traços, com anomalias negativas de Th-U, TaNb, Hf-Zr e Ti (Fig. 1h). Entretanto, as rochas de composição intermediária são enriquecidas
em todos os elementos em relação às rochas básicas, corroborando uma evolução por
fracionamento magmático. Os padrões dos elementos terras raras (ETR) normalizados pelo
condrito mostram forte enriquecimento dos ETR leves em relação aos pesados para todas
as amostras (Fig. 1i). As rochas intermediárias são mais ricas no conteúdo total de ETR e
apresentam anomalias negativas de Eu, ausentes nas rochas básicas.
As amostras monzograníticas apresentam índice ASI menor que 1, refletindo
composição metaluminosa. O comportamento dos elementos traços no diagrama
multielementos normalizado pelo manto primitivo é caracterizado por forte enriquecimento
em LILE e nos HFSE Hf, Zr e Sm, com anomalias negativas de Th-U, Ta-Nb, Sr, P e Ti (Fig.
1h). O diagrama de ETR normalizados pelo condrito mostra forte enriquecimento em ETR
leves em relação aos pesados, padrão plano para os ETR pesados e ausência de anomalia
de Eu para amostras com La/Ce de ~ 0,5 (Fig. 1i). A amostra com La/Ce de ~ 0,8 apresenta
um padrão distinto, com fracionamento dos ETR pesados e forte anomalia positiva de Eu.

Figura 1. Dados litogeoquímicos de rocha total de amostras do Complexo Serra Negra: (a-f)
diagramas de Harker, (g) diagrama AFM (Irvine & Baragar, 1971), (h) diagrama multielementos
normalizados pelo manto primitivo de Sun & McDonough (1989), (i) elementos terras raras
normalizados pelo condrito de Boynton (1984).
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Abstract
The Carrancas Formation is a siliciclastic-carbonate unit patchily preserved at the base of the
late Neoproterozoic Bambuí Group in the southern São Francisco craton. Two occurrences of the
Carrancas Formation have been studied focusing on provenance using C and O isotopes on
carbonate clasts and layers, as well as Nd model ages on fine-grained lithologies. The results suggest
that carbonate clasts from conglomerates in the Carrancas Formation are intraformational, derived
mainly from the pink dolostone layer. New Nd data yield model ages (TDM) older than previously
existing ages, ranging from 2.2 to 2.6 Ga, which corresponds to the oldest TDM found on the Bambuí
Group. These new data show a more complex sedimentary evolution than expected and reinforce the
strictly local provenance and deposition of the Carrancas Formation in isolated basins.

Resumo
A Formação Carrancas representa uma unidade siliciclástica-carbonática da base do Grupo
Bambuí (Neoproterozoico), sul do Cráton do São Francisco. Duas ocorrências foram estudadas com
foco na proveniência sedimentar, utilizando isótopos de C e O em clastos de conglomerados e em
camadas carbonáticas, bem como idades modelo (TDM) em pelitos. Os resultados sugerem que os
clastos carbonáticos do conglomerado da Formação Carrancas são intraformacionais, derivados
principalmente das camadas de dolomito rosa. Novos dados de Nd mostram idades modelo (TDM)
mais velhas do que idades previamente existentes, variando entre 2.2 e 2.6 Ga, as quais
correspondem às mais antigas já obtidas para o Grupo Bambuí. Os novos dados mostram uma
evolução sedimentar para a Formação Carrancas mais complexa do que esperada, além de reforçar
o caráter local de sua proveniência e de sua sedimentação em bacias isoladas.

Keywords: Provenance, Carrancas Formation, Bambuí Group, Neoproterozoic
Palavras-chave: Proveniência, Formação Carrancas, Grupo Bambuí, Neoproterozoico

1. Introduction
The late Neoproterozoic Bambuí Group is a mixed carbonate-siliciclastic succession

that covers much of the São Francisco craton. The Carrancas Formation forms the base of
the Bambuí Group in its southern part. It comprises mainly ortoconglomerates,
paraconglomerates and diamictites, overlapped by rhythmites and then overlain by cap
carbonates of the Sete Lagoas Formation. Some authors have advocated a glacial origin for
the Carrancas Formation (e.g. Rocha-Campos et al, 2011), whereas others have argued that
it was deposited purely by gravitational or alluvial processes in isolated channels carved into
the Archean basement (e.g. Vieira et al. 2007; Rodrigues, 2008; Uhlein et al., in press).
The provenance of the Carrancas Formation is poorly known and it is mainly based

on detrital zircons grains extracted from diamictites (Rodrigues, 2008; Kuchenbecker, 2011),
with major U-Pb age peaks around 2.8 Ga. Rocha-Campos et al. (2011) obtained Nd model
ages of 1.6-1.98 Ga for mudstones near Formiga, Minas Gerais (MG). Caxito et al. (2012)
reported C and O isotope data on dolomites clasts in the Carrancas Formation
paraconglomerate, which yielded δ13C values of -4.2 to -3.7‰ (n=7). Here we present new
provenance data from previously unstudied exposures, using C and O isotopes on carbonate
clasts and carbonate layers, as well as Nd model ages on mudstones.
2. Geology of the studied areas
Two regions in Minas Gerais were studied where the Carrancas Formation outcrops,
with a focus on the sedimentologic and stratigraphic characteristics of the conglomerates,
sandstones and mudstones (Uhlein et al. in press). One area is located near Pitangui (120
km west of Belo Horizonte), and the other one is 50 km north of Belo Horizonte, near Sete
Lagoas. In both areas, the Carrancas Formation unconformably overlies the Archean Rio das
Velhas Supergroup and the Archean-Paleoproterozoic gneisses of the Belo Horizonte
Complex.
The dominant clast lithologies in clast-supported conglomerate are quartzite
(including mylonitic clasts), granitoid, gneiss, schist, quartz pebbles, dolomite and chert.
Clasts range from small pebbles to large boulders in size and are angular to sub-rounded.
The conglomerate is generally massive. Where siltstones and sandstones occur, they form
graded beds. Kaolinitic mudstones are the main fine-grained lithology, and these are
interbedded with ferruginous siltstones and black shales, which have total organic contents
(TOC) of up to 0.4–1.5%. These laminated sediments show an increase in carbonate content
below a transitional contact with overlying pink dolostone. This dolostone is ~15 meters thick,
and locally shows low-angle tabular cross stratification and small-scale wave ripples,
interbedded with thin (2-5 cm) layers of greenish siltstone.

Near the city of Pitangui, 12 km west of the study area, a ~20 m-thick grey dolomite
outcrops above Archean basement in an abandoned quarry. It consists of laminated and
massive dolomites, with large-scale hummocky cross stratifications and wave ripples.
3. New data
Sixteen carbonate clasts were collected from the freshest and largest clast-supported
conglomerate exposure. An additional twenty-two samples were collected at 0.5 to 1 meter
intervals from a section of the grey dolomite near Pitangui. Carbon and oxygen isotope
analyses were performed on a Nu Instruments Perspective in the Stable Isotope Laboratory
at McGill University, Montréal, Canada. Three samples of fresh black shales were also
analyzed for Nd at the GEOTOP-UQÀM Research Center, Montréal, Canada.
The results of carbon ratios are shown on Figure 1A and B. Samples from the grey
dolomite quarry (Figure 1A) yield δ13C and δ18O values ranging from -3.9 to -1.9‰ and -8.5
to -5.9‰ respectively. The δ13C profile shows a small range of values, without positive shifts,
but a rough upward trend towards higher values. The carbon isotope compositions are not
typical of Bambuí Group cap dolostone (Caxito et al., 2012), but rather resemble the profile
of the basal Sete Lagoas Formation.
The 16 carbonate clasts from the Carrancas conglomerate yield δ13C and δ18O from
3.6 to 9.4‰ and -11.4 to -5.9‰, respectively. As shown in Figure 1B, most values overlap
with uncommon δ13C data from the pink dolostone in the upper Carrancas Formation (Figure
1C). The apparently local provenance supports the interpretation of a lateral rather than
vertical relationship between the pink dolostone and the Carrancas conglomerates, perhaps
due to syn-sedimentary normal faulting. These data also show completely different isotopic
clast compositions from different Carrancas Formation outcrops, as published in Caxito et al.
(2012).
TDM model ages from three black shales collected near the city of Sete Lagoas,
yielded Neoarchean-Paleoproterozoic ages of 2.2–2.6 Ga. These data are incompatible with
studied occurrences of the Carrancas Formation, which yield an age of 1.6–1.98 Ga (RochaCampos et al., 2011). We infer a more significant contribution from the Belo Horizonte
Complex basement (TDM ~3.0 Ga) in the provenance of the black shales in the studied area.
4. Conclusions
The compilation of the provenance data for the Carrancas Formation allows some
first-order conclusions: (1) the sedimentary evolution of the Carrancas Formation seems to
be more complex than previously thought, with large clasts being largely intraformational; (2)
the Carrancas Formation has variable provenance reflecting the local geology, and perhaps

deposition in isolated basins or submerged channels. The Nd model ages for the black
shales are the oldest yet obtained for the Bambuí Group.

Figure 1: A - δ13C data through the gray dolomite quarry of the Pitangui area, base of the
Sete Lagoas Formation. B – Histogram of δ13C compositions of carbonate clasts from
Carrancas Formation clast-supported conglomerate. C - δ13C profile of the Carrancas
Formation uppermost pink dolostone (Uhlein et al., in press).
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RESUMO
A serra de Ouro Preto, localizada na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero, MG,
caracteriza-se pela ocorrência de diversas minas antigas de ouro, e constitui uma área
intensamente afetada pela exploração aurífera desde o século XVIII. Estas minas expõem
minerais sulfetados à oxidação, liberando lentamente elementos-traço como As, Cu, Zn e Cd
para águas subterrâneas e superficiais, entre os quais o arsênio se destaca devido a sua
ocorrência freqüente em águas da região. Nesta região o abastecimento de determinadas
residências é feito através de captação de águas de minas abandonadas, isentas de
tratamento e monitoramento de qualidade. A intoxicação crônica e aguda por As, por
exemplo, pode provocar diversas doenças. Dessa forma, esse trabalho propõe avaliar a
exposição da população à elementos traço através da determinação das concentrações de
As, Cu, Zn e Cd em águas de consumo provenientes de minas de ouro abandonadas. Os
resultados mostram concentrações elevadas de As e demais elementos em, superando os
limites estabelecidos pela legislação em 9 amostras. O dados preliminares indicam o alto
risco de exposição da comunidade consumidora destas águas e recomenda-se estudos
mais detalhados como análises de urina e cabelo que encontra-se em fase de
desenvolvimento.
Palavras-chave: Elementos-traço, arsênio, águas, mineração aurífera, geologia médica.

1. Introdução
O Quadrilátero Ferrífero é uma área muito rica em recursos minerais, sendo
representados por jazidas de ouro, ferro e manganês. Sabe-se que, as associações

minerais presentes nos depósitos de ouro sulfetados são ricas em elementos-traço, os quais
podem apresentar alta toxicidade (Ribeiro 1998; Borba 2000). Portanto, a atividade de
exploração aurífera constitui uma importante fonte de elementos químicos. Naturalmente, o
intemperismo dessas rochas promove a liberação destes elementos para águas, solos,
sedimentos, plantas e para a população destas áreas.
A Serra de Ouro Preto, MG, constitui uma área intensamente afetada pela
exploração aurífera desde o século XVIII. Trabalhos realizados por Borba (2002), Costa
(2007), Pimentel (2011) e Eleutério (1997), diagnosticaram concentrações elevadas de As,
Cd, Cu, Pb e Zn em sedimentos e águas dessa região. Borba (2002) encontrou em águas
da mina de Passagem de Mariana concentrações de arsênio total variando de 2 a 2980 µg/L
e de As3+ de 1 a 86 µg/L.
O objetivo do estudo é a determinação das concentrações de elementos traço como
As, Cd, Cu e Zn em águas de consumo de antigas minas de ouro e também em águas de
reservatórios de abastecimento público, a fim determinar se estas se encontram
contaminadas e constituem riscos para a saúde das pessoas que consomem estas águas.
2. Metodologia
A realização do trabalho foi dividida basicamente em quatro etapas. Na primeira etapa foi
realizado um levantamento bibliográfico. Já na segunda etapa foi realizada uma
investigação preliminar de campo, onde foram localizadas e georeferenciadas as minas que
possuem captação de águas para consumo. Na terceira etapa, foram realizadas duas
campanhas de amostragens de água (período de seca e início do período chuvoso) em
reservatórios de antigas minas de ouro encontradas na Serra de Ouro Preto, totalizando 13
pontos. A determinação dos parâmetros físico-químicos como condutividade, pH, Eh e TDS
foi realizada in situ. As amostras foram coletadas em recipientes de polietileno de 30 mL,
filtradas e acidificadas com HNO3, identificadas, mantidas à temperatura de 4ºC e
encaminhadas ao laboratório. Na quarta etapa foi feita a análise dos elementos maiores e
traço como Zn, As, Cd, e Cu, pela técnica Espectrofotometria de Emissão Atômica com
Fonte

Plasma

(ICP-OES)

do

Laboratório de

Departamento de Geologia (DEGEO) da UFOP.
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Figura 1: Posicionamento dos pontos de amostragens de água na Serra de Ouro Preto.
3. Resultados
Os resultados das análises de elementos-traço (Tabela 1) nas amostras de água das
antigas minas abandonadas, reservatórios de abastecimento público e nascente em
residências mostram que 9 amostras, considerando período de seca e chuva, apresentaram
concentrações de elementos traço, principalmente arsênio, acima da Portaria 518/2004 e de
Cd, Zn e Cu acima da recomendação do COPAM/CERH Nº01/2008.
Tabela 1: Amostras com concentrações de elementos traço de amostras de águas de consumo da
serra de Ouro Preto que ultrapassam os limites estabelecidos pela legislação.

Amostra
MAC 13*

As
µg/L
90,4

Cu
µg/L
<3,64

Cd
µg/L
<6,2

Zn
µg/L
<4,61

MPF 10*

130,4

<3,64

<6,2

<4,61

MPF10**

119,2

<3,64

<6,2

<4,61

MAC 9**

<59,6 <3,64

64

7,19

MSB 1**

<59,6 <3,64

64,1

7,51

MV 14**

<59,6

18,7

61,9

9,64

FJB 15**

<59,6 <3,64

63,2

7,96

MFS 5**

<59,6

5,22

58,9

5,37

MSB 3**

<59,6 <3,64

<6,2

6,19

MV 7**

<59,6

16,0

<6,2

32,9

MAC13**

66,8

9,0

<6,2

<4,61

*coletada em período de
seca de 2012
**coletada

no

início

período chuvoso de 2012

do

A portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004 recomenda que no sistema de
distribuição de águas de consumo, a concentração de arsênio não ultrapasse 10 µg.L-1. As
amostras MAC13 e MPF10 apresentaram concentrações de arsênio 90,4 µg.L-1e 130,4 µg.L1

, respectivamente no período de seca. Para as outras amostras, observou-se que além do

arsênio, as concentrações de Zinco, Cádmio e/ou Cobre estão acima do recomendando pela
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH Nº01/2008 nas amostragens do início do
período chuvoso. A concentração de Cd encontrada chegou até 64,1µg.L-1 e o valor
estipulado pela resolução para águas de classe 2 é de 6,2µg.L-1. A concentração de Zn em
MV7 é de 32,9µg.L-1 (Tabela 1), sendo que o valor máximo permitido é de 4,61 µg.L-1.

4. Conclusão
Com base nos resultados preliminares apresentados nesse trabalho, pode-se notar que os
valores são preocupantes, visto que a concentração de arsênio atinge um teor de percentual
de violação de 208% do limite estabelecido para água de distribuição regido pela Portaria
do Ministério da Saúde nº 518/2004. Cd, Zn e Cu apresentaram violações nas
concentrações principalmente no período de início das chuvas, onde estes elementos
associados a sulfetos se oxidam biodisponibilizando estes elemetos para lixiviação das
águas neste período. Conforme os dados obtidos, estudos mais detalhados são necessários
e envolvem a avaliação da exposição da comunidade da Serra de Ouro Preto aelementostraço, através de análises de urina e cabelo da população que se encontram em fase de
desenvolvimento.
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RESUMO
Neste trabalho, são apresentados os resultados da análise dos dados geocronológicos
Sm-Nd em gnaisses e granitos pertencentes ao Domínios Ceará Central e OrósJaguaribe (Província Borborema). A análise geocronológica realizada em 17 amostras
resultou em idades TDM que variam de 2,05(DOJ) a 3,01(DCC) nos gnaisses e de 1,73
(DOJ) a 2,64(DCC) nos granitos. Os resultados sugerem dois estágios distintos de
alojamentos de gnaisses e granitos nestes domínios.
Palavras-chave: Idades Modelo
Evolução geológica

TDM,

Domínio Ceará Central, Domínio Orós-Jaguaribe,

ABSTRACT
This paper show the results of the data analysis Sm-Nd geochronology of gneisses and
granites belonging to the Ceará Central and Orós-Jaguaribe Domains (Borborema
Province). The geochronological analysis performed on 17 samples resulted in TDM ages
ranging from 2.05 (DOJ) to 3.01 (DCC) in gneisses and 1.73 (DOJ) to 2.64 (DCC) in
granites. The results suggest two distinct stages of accommodation gneisses and granites
in these areas.
Keywords: TDM model ages, Ceará Central Domain, Domain-Orós Jaguaribe, Geological
evolution
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido nas regiões de Russas e Cristais no Estado do
Ceará, e pertencem respectivamente a dois domínios geotectônicos, Domínio Ceará
Central (DCC) e Orós-Jaguaribe (DOJ), sendo estes constituintes da porção setentrional
da Província Borborema. As rochas estudadas correspondem a granitos e gnaisses
representantes dos domínios acima citados e o resultado das análises busca identificar
suas relações petrogenéticas.

2. ARCABOUÇO GEOLÓGICO REGIONAL
A região da pesquisa ora apresentada engloba dois domínios da Província
Borborema de Almeida et al., (1981), mas precisamente em seu setor setentrional
propostos por Arthaud et al (1998); os Domínios Ceará Central e o Sistema OrósJaguaribe . O Domínio Ceará Central (DCC), é composto, em parte, por terrenos com
idades arqueanas das séries Granito-Greenstone e Granitos-gnáissicos, de 2,8 a 2,5 Ga
(Pessoa et al,1986; Torquato et al,1989). Também neste domínio tem-se a Faixa Ceará
Central (FCC), que ocupa a maior porção aflorante. Esta faixa é composta por
metassedimentos Proterozóicos com estratigrafia típica de deposição de ambiente de
plataforma marinha de margem passiva (Torquato et al, 1989). O último evento colisional
a afetar estes terrenos foi a orogenia Brasiliana/Pan-Africana, com idade de 630-530 Ma,
que fez as rochas do DCC serem intensamente deformadas, metamorfizadas e
intrudidas, com volumes abundantes de granitóides sin e pós-colisionais. Durante a
evolução do DCC, na passagem do Neoproterozóico para o Paleozóico, além dos
granitos, instalaram-se vários corpos pegmatíticos, com importantes mineralizações
econômicas, segundo trabalhos de Souza, 1985; Marques Jr. et al, 1988; Marques Jr. e
Nogueira Neto, 1992. Lima et al 2009 datando os pegmatitos da região de Banabuiú
(DCC), encontraram uma data de intrusão de 530 -500 Ma em análises feitas em K –Ar
em muscovitas destes corpos. O Sistema Orós – Jaguaribe, a seu turno, representa parte
do Sistema Jaguaribeano de Brito Neves (1975) e Santos e Brito Neves (1984)
Apresenta-se como uma zona linear contínua, de forma sigmoidal, de mais ou menos 500
Km de extensão, constituída por duas sequências meta vulcano-sedimentares marginais
lineares, paralelas, separadas por porções de embasamento mais antigo. Compreende
embasamento ortognáissico paleoproterozóico e importantes faixas de associações
supracustais (Orós, Jaguaribe, Peixe Gordo, Encanto), incluindo quartzitos, pelitos,
rochas carbonáticas, sequência evaporítica e rochas vulcânicas bimodais, datadas em Ca
1750 Ma. Deformação e metamorfismo são relacionados à Orogenia Brasiliana, bem
como, os numerosos granitos tardi e pós-orogênicos.
3. ANÁLISE DOS DADOS
Dezessete (17) amostras da área de estudo foram analisadas para Sm/Nd, no
Laboratório Geral de Analises da Universidade de Aveiro – Portugal, utilizando o
espectrômetro de massa VG ISOMASS 54E. As idades modelo foram obtidas através do
software Isoplot/Ex (versão 2.47). Gnaisses do DCC apresentaram as idades que variam
de 2,25 Ga com valor de ɛNd(0) = - 24,79 a 3,01 Ga com valor de ɛNd(0) = - 21,02.A seu
turno, os gnaisses do DOJ apontam idades de: 2,05 com valor de ɛNd(0) = e 2,13 com

valor de ɛNd(0) = -26,76. As curvas evolutivas de Nd obtidas são apresentadas na figura
3.1 e sugerem a presença de dois conjuntos distintos. Com relação aos granitos
analisados, os do DCC apresentaram as seguintes idades que variam de 1,87 Ga com
valor de ɛNd(0) = - 18,06 a 2,64 Ga com valor de ɛNd(0) = - 17,85. Os gnaisses pertencentes
ao DOJ apontam idades de: 1,73 com valor de ɛNd(0) =- 21,63 e 2,42 com valor de ɛNd(0) =
-27,19. As curvas evolutivas de Nd obtidas são apresentadas na figura 3.2 e indicam a
presença de dois conjuntos distintos
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Figura 3.1: Curvas evolutivas de Nd obtidas para gnaisses dos DCC e DOJ,
apresentando dois conjuntos distintos.
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Figura 3.2: Curvas evolutivas de Nd obtidas para granitos dos DCC e DOJ,
apontam para dois conjuntos distintos.
Os valores negativos de

ε0

apontam uma crosta continental evoluída ou

retrabalhada para os litótipos da área de estudo.
4. CONCLUSÕES
Dados isotópicos Sm-Nd em rocha total apontam idades TDM de 2,05 e 3,01 Ga para
gnaisses e idades TDM 1,73 a 2,64 Ga para os granitos. Com base nos dados de idades
modelo TDM e respectivos ƐNd, mesmo que não representem valores geocronológicos, e
sim evolutivos de residência crustal propomos neste trabalho que a evolução geológica
das áreas estudadas podem ser colocadas em dois estágios distintos de alojamentos de
gnaisses e granitos nos Domínios Ceará Central e Orós-Jaguaribe.
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Resumo
A Sequência Ofiolítica Jacuí-Bom Jesus da Penha-Conceição da Aparecida localiza-se na borda sul
do Cráton São Francisco no domínio da Faixa Brasília Meridional, sul/sudeste do Estado de Minas
Gerais. É constituída por corpos metamáficos/metaultramáficos lenticulares, alongados segundo E-W,
intercalados com rochas supracrustais de idade neoproterozóicas, no contato dessas com o
embasamento cristalino (Complexo Barbacena). Análises químicas indicam que estas rochas são
derivadas de protolitos de natureza básica (basaltos/gabros e piroxenitos) e ultrabásica (peridotitos).
As variações observadas na distribuição de ETR, LILE e HSFE são interpretadas como resultantes de
modificações tectono-metamórficas e/ou hidrotermais.
Palavras-chave: Ofiolito, litoquímica, sul do Cráton São Francisco.
Abstract
The Ophiolitic Sequence Jacuí-Bom Jesus da Penha-Conceição da Aparecida is located in the south
border of São Francisco Craton, in the Meridional Brasília Belt, S-SE of Minas Gerais State. It is
constituted of lenticular metamafic/metaultramafic rock bodies, elongated in E-W direction, alternated
with neoproterozoicsupracrustal rocks, in contact with crystalline basement (Barbacena Complex).
Chemical analyses indicate that these rocks are derived from basic (basalts/gabbro and pyroxenites)
and ultrabasic rocks (peridotites). Variations observed in ETR, LILE and HSFE distribution are
interpreted as a result of tectono-metamorphic and/or hydrothermal modifications.
Keywords: Ophiolite, litochemistry, south of São Francisco Craton.

1. Introdução
A área de estudo localiza-se na porção sul/sudeste do Estado de Minas Gerais, sul
do Cráton São Francisco e da Faixa Brasília. O alvo do presente estudo são rochas
metamáficas/metaultramáficas que constituem a Sequência Ofiolítica Jacuí-Bom Jesus da
Penha-Conceição da Aparecida, posicionada no contato entre as rochas infracrustais do
Complexo Barbacena e as supracrustais do Grupo Araxá (Soares et al., 1991; Zanardo,
1992; Roig, 1993; Zanardo et al., 2000; Godoy, 2008).

A Sequência Ofiolítica Jacuí-Bom Jesus da Penha-Conceição da Aparecida é
considerada

como

parte

do

complexo

de

subducção

associado

às

sequências

vulcanossedimentares do Grupo Araxá ou Grupo Andrelândia (Soares et al., 1991; Roig,
1993; Zanardo, 1992, 2003). Esta sequência é constituida corpos lenticulares a fusiformes
formados por xistos e fels máficos e ultramáficos, que definem uma faixa alongada segundo
E-W. As paragêneses presentes nestas rochas evidenciam metamorfismo na fácies
anfibolito médio a alto, em ambiente de pressão relativamente alta (Teixeira et al., 1987;
Roig, 1993; Zanardo, 2003). Neste trabalho são apresentadas as características litoquímicas
de rochas metabásicas/metaultramáficas da Sequência Ofiolítica Jacuí-Bom Jesus da
Penha-Conceição da Aparecida.
2. Materiais e Métodos
Oito amostras foram selecionadas para estudos litogeoquímicos de elementos
maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR). As amostras foram analisadas
pelo Acme Analytical Laboratories Ltda (Vancouver, Canadá). As análises de elementos
maiores foram feitas por ICP-OES, e os elementos traços, menores e elementos terras raras
(ETR) determinados por ICP-MS.
4. Resultados
4.1 Elementos maiores
As amostras analisadas são divididas em três grupos de acordo com as proporções
dos elementos maiores (Tabela 1) e a composição normativa (Tabela 2). As rochas do
Grupo I possuem teores mais elevados de CaO, Na2O e K2O, e os menores teores em MgO.
Segundo a composição normativa o protolito destas rochas seria classificado com olivina
gabro. As amostras do Grupo II apresentam teores mais altos de SiO2 e teores mais baixos
de Al2O3 e TiO2. Segundo a composição normativa o protolito seria classificado como
websterito. As amostras do Grupo III apresentam os menores teores de CaO, Na2O, K2O e
os maiores teores de MgO. Segundo a composição normativa os protolitos poderiam ser
classificados como Iherzolitos e ortopiroxenitos com olivina. Segundo o digrama de Jensen
(1976), as rochas do Grupo I são classificadas como basaltos de alto Fe, as amostras do
Grupo II são classificadas como basaltos komatiíticos e, as amostras do Grupo III como
komatiítos.
Os diagramas de concentrações (spiderdiagram) para elementos incompatíveis e
ETR, normalizados ao condrito C (Taylor & McLennan, 1985), mostram que as rochas do
Grupo II são mais enriquecidas em Rb, Sr, Ba, Ga, Sc e V em relação aos outros grupos de
amostras, e os Grupos II e III possuem teores mais elevados de Cr, Ni e Zn (Figura 1).

SiO2 (%)
Grupo I 47,66-48,25
Grupo II 51,92-56,12
Grupo III 47,66-48,25

Al2 O3 (%)
15,81-16,35
3,54-3,65
15,81-16,35

Fe2O3T (%) CaO (%)
9,96-11,38 10-12,7
8,12-13,63 0,16-3,36
9,96-11,38
0,2-3,4

MgO (%)
8,37-9,67
17,1-18
26,23-0,

TiO2 (%)
0,45-1,35
0,11-0,25
0,45-1,35

Na2 O (%) K2 O (%)
1,58-2,52 0,16-0,28
0,53-0,64 0,06
0,03-0,2 0,01-0,03

Tabela 1 Variação dos teores dos elementos maiores dos grupos I, II e III.

Grupo I
Grupo II
Grupo III

Qtz (%)
0
3,68‐8,81
0

Plg (%)
50,17‐54,92
12,32‐12,57
1,03‐16,55

Cpx (%)
Opx (%)
Ol (%)
13,7‐22,73 13,37‐15,6 8,37‐9,49
32,23‐35,7 40,64‐94
0
0‐5,12 38,41‐80,31 8,17‐40,23

Tabela 2 Variação da composição normativa dos grupos I, II e III.
O padrão de distribuição de Elementos Terras Raras mostra que o Grupo II possui
valores normalizados de ETR variando entre 9,2-600 em relação ao condrito. O padrão de
distribuição de ETR deste grupo mostra dois conjuntos distintos (Figura 1). O primeiro exibe
um padrão sub-horizontal com teores de ETR(N) variando entre 192,13 e 492,92 acima do
condrito, exibindo um leve enriquecimentos em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) =
2,57, La/Eu(N) = 2,41, Gd/Lu(N) = 1,36 e, (∑ETRL)N/(∑ETRP)N = 0,87). O segundo mostra um
forte enriquecimento em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 12,78, La/Eu(N) = 4,56,
Gd/Lu(N) = 2,07 e, (∑ETRL)N/(∑ETRP)N = 2,81). Ambos os padrões exibem fortes anomalias
negativas de Ce. O padrão de distribuição do Grupo I possui menores conteúdos em ETR
em relação ao Grupo II, mostra distribuição sub-horizontal, evidenciando um leve
enriquecimento em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 1,83-3,82, La/Eu(N) = 1,581,73, Gd/Lu(N) = 1,19-1,79 e, (∑ETRL)N/(∑ETRP)N = 0,95-1,64), exibindo leve anomalias
negativas de Ce (Figura 1). As amostras do Grupo III apresentam teores de ETRP
semelhante aos do Grupo I, entretanto exibem um maior enriquecimento de ETRL em
relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 9,43-28,65, La/Eu(N) = 6,32-10,01, Gd/Lu(N) = 1,66-2,69 e,
(∑ETRL)N/(∑ETRP)N = 2,20-5,16), mostrando fortes anomalias negativas de Ce (Figura 1).
Uma amostra deste grupo possui os mais baixos teores de ETR, com um padrão de
distribuição menos enriquecido em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 4,5, La/Eu(N)
= 5,6, Gd/Lu(N) = 0,93 e, (∑ETRL)N/(∑ETRP)N = 1,16), não mostrando anomalia em Ce
(Figura 1).
Discussão e Conclusão
A composição com base nos elementos maiores, menores e traços e a mineralogia
normativa sugerem que as rochas do Grupo I, Grupo II e Grupo III tiveram como protolitos
rochas compatíveis com o manto superior, e o padrão de distribuição dos ETR indica um

manto empobrecido. A presença de anomalias negativas de Ce e a variação nos teores de
Sr, P, Zr, Hf e Ti sugerem que estas rochas sofreram alteração por processos
metassomáticos/hidrotermais, conduzindo à alterações na composição química dos
protolitos, em relação aos elementos maiores e traços.
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Figura 1 – Diagramas de distribuição de ETR, LILE e HFSE normalizados pelo
condrito C (Taylor & McLennan, 1985).
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Resumo
A Sequência Greenstone Belt Morro do Ferro localiza-se na borda sul do Cráton São Francisco no
domínio da Faixa Brasília Meridional, sul/sudeste do Estado de Minas Gerais. Esta sequência é
constituída por corpos metamáficos/metaultramáficos alongados segundo NW/SE, intercalados com
rochas do embasamento cristalino do Complexo Barbacena. A concentração de elementos maiores,
ETR, LILE e HSFE mostram que as rochas metamáficas e metaultramáficas que ocorrem na região
tiveram como protólitos rochas básicas, piroxenitos/peridotitos e dunitos. As variações observadas na
distribuição de ETR, LILE e HSFE são interpretadas como resultantes de modificações tectonometamórficas.

Palavras-chave: Greenstone Belt Morro do Ferro, metamáficas, metaultramáficas, litoquímicas.

Abstract
The Morro do Ferro Greenstone Belt Sequence is located near the southern border of the São
Francisco Craton, in the Meridional Brasília Belt, S-SE of Minas Gerais State. It consists of
metamafic/metaultramafic rock bodies elongated to NW/SE, alternated with infracrustal rocks from
crystalline basement (Barbacena Complex). The concentration of major elements, REE, LILE and
HSFE show that metaultramafic and metamafic rocks that occur in the region, had as their protolith
basic rocks, pyroxenite/peridotite, and dunites. The observed variations in the distribution of REE,
LILE and HSFE are interpreted as resulting from tectono-metamorphic changes.

Keywords: Morro do Ferro Greenstone Belt, metamafic, metaultramafic, litochemistry.

1. Introdução
A área de estudo localiza-se na porção sul/sudeste do Estado de Minas Gerais, no
extremo sul/sudoeste do Cráton São Francisco, na porção meridional da Faixa Brasília.

A Sequência Greenstone Belt Morro do Ferro (Teixeira e Danni, 1979) é constituída
por corpos de rochas metamáficas e metaultramáficas (anfibolito, hornblenda xisto, actinolita
xisto, serpentinito e serpentina xisto), lenticulares a fusiformes, alongados segundo WNWESSE, intercalados com as rochas do embasamento cristalino do Complexo Barbacena
(Zanardo, 2003). As paragêneses mais comuns observadas indicam retrometamorfismo em
fácies xisto verde, em ambiente de baixa pressão, sendo raros os registros de
metamorfismo da fácies anfibolito a granulito (Zanardo, 2003). Neste trabalho são
apresentados dados litoquímicos (rocha total) de rochas metamáficas e metaultramáficas.
3. Materiais e Métodos
Nove amostras foram selecionadas para estudos litogeoquímicos de elementos
maiores, menores, traços e elementos terras raras (ETR). As amostras foram analisadas
pelo Acme Analytical Laboratories Ltda (Vancouver, Canadá). As análises de elementos
maiores foram feitas por ICP-OES e os elementos traços, menores e elementos terras raras
(ETR) determinados por ICP-MS.

Geoquímica das rochas metamáficas/metaultramáficas do greenstone Belt Morro do
Ferro.
As amostras analisadas são divididas de acordo com as proporções dos elementos
maiores (Tabela 1) e composição normativa (Tabela 2) em três grupos. As rochas do Grupo
I possuem teores mais elevados de SiO2, Al2O3, CaO, TiO2, Na2O e K2O e os menores
teores de MgO em relação as outros grupos. A composição normativa destas rochas
classificaria os protolitos como websteritos e olivina gabros. As amostras do Grupo II
apresentam teores mais elevados de SiO2 e Fe2O3T, teores intermediários de CaO, MgO e
Al2O3. A composição normativa classifica os protolitos como harzsburgito. A amostra
representativa do Grupo III possui o maior teor de MgO, e os menores teores em SiO2,
Al2O3, Fe2O3T, CaO, TiO2, e os teores de Na2O, K2O e P2O5 estão abaixo do valor de
detecção. A composição normativa desta rocha classifica o protólito com dunito. Segundo o
digrama de Jensen (1976), as rochas do Grupo I são classificadas como basaltos de alto Fe
e como basaltos komatiíticos e, as amostras do Grupo II e III como komatiítos peridotíticos.
Os diagramas de concentrações normalizadas (spiderdiagram) para elementos
incompatíveis e ETR, normalizados ao condrito C (Taylor & McLennan 1985), mostram que
as rochas do Grupo I são mais enriquecidas em ETR, Cs, K, Sr, Zr, Ti, V, Cu, Hf, Ga e P. Os
Grupos I e II possuem teores semelhantes (menores que do Grupo I) de K, Rb, Th, U e Zn.
As amostras do Grupo II são mais enriquecidas em Cr, Ni e Co. O Grupo III apresenta o

menor conteúdo em ETR, Zr, Y, Sr, Hf, Sc, V e alto conteúdo em Ni. Os teores de Ba, Zn e
Pb são semelhantes entre os grupos I e II (Figura 1).

SiO2 (%)
Grupo I 46,06-50,46
Grupo II 38,63-41,78
Grupo III
35,01

Al2O3 (%) Fe2O3T (%)
5,99-15,74 12,51-13,60
1,17-3,77 9,96-15,33
0,44
4,8

CaO (%)
8,81-12,08
1,54-2,71
0,22

MgO (%) TiO2 (%) Na2O (%) K2O (%)
5,4-15,83 0,45-2,75 0,38-3,4 0,06-1,72
30,95-32,43 0,22-0,24 0,02-0,08 0,01-0,03
41,49
0,02
*
*

Tabela 1 Variação dos teores dos elementos maiores dos grupos I, II e III.

Grupo I
Grupo II
Grupo III

Qtz (%)
2,62-3,62
0
0

Plg (%)
18,77-55,76
5,59-11,78
1,34

Cpx (%)
12,84-38,24
2,06-5,6
0-5,12

Opx (%)
2,3%-37,687%
30,07-37,24
0

Ol (%)
0-18,67%
46,28-56,69
88,98

Tabela 2 Variação da composição normativa dos grupos I, II e III.

Figura 1 – Diagramas de distribuição de ETR, LILE e HFSE normalizados pelo
condrito C (Taylor & McLennan, 1985).

Os padrões de distribuição de Elementos Terras Raras mostram que o Grupo I
possui valores normalizados de ETR variando entre 5,25 a 79,29 em relação ao condrito. Os
padrões de distribuição de ETR deste grupo forma dois subgrupos distintos. O primeiro
exibe um padrão subhorizontal com teores variando entre 5,25 e 8,72 acima do condrito,
exibindo um leve enriquecimentos em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 1,641,66, La/Eu(N) = 0,99-1,5, Gd/Lu(N) = 1,25-1,48 e, (ETRL)N/(ETRP)N = 0,85-1,02). O

segundo mostra um enriquecimento em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 3,3511,19, La/Eu(N) = 1,93-3,22, Gd/Lu(N) = 1,69-2,86 e, (ETRL)N/(ETRP)N = 1,22-3,31), e uma
amostra apresenta anomalia negativa de Ce. Os padrões de distribuição do Grupo II são
semelhantes ao do Grupo I, entretanto possui menores conteúdos em ETR. São subhorizontais, exibindo enriquecimento em ETRL em relação a ETRP (razões La/Lu(N) = 3,4615,57, La/Eu(N) = 1,82-8,62, Gd/Lu(N) = 1,50-2,27 e, (ETRL)N/(ETRP)N = 121,-2,235),
exibindo fracas anomalias positivas e negativas de Eu e anomalia negativa de Ce em duas
amostras. O Grupo III apresenta padrão de distribuição de ETR próximo ao condrito
indicando pequena diferenciação em relação ao condrito, exibindo um padrão subhorizontal
de distribuição de ETRP e um acentuado enriquecimento em ETRL (razões La/Lu(N) = 4,67,
La/Eu(N) = 7,11, Gd/Lu(N) = 0,75 e, (ETRL)N/(ETRP)N = 1,36).
Discussão e Conclusão
A composição com base nos elementos maiores, menores e traços (SiO2, Al2O3,
Fe2O3T, CaO, MgO, Cr, Ni, Zr, V, Ti, etc.) e a mineralogia normativa sugerem que as rochas
do Grupo I, Grupo II e Grupo III tiveram como protolitos rochas compatíveis com o manto
superior, sendo que a maioria apresenta filiação komatiítica. Os padrões de distribuição ETR
indicam que esse manto seria empobrecido. A presença de anomalias negativas de Ce e
positivas e negativas de Eu, sugerem que estas rochas foram modificadas pela ação de
processos metassomaticos, conduzindo à alterações na composição química dos protólitos,
em relação aos elementos maiores e provavelmente também de alguns traços.
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RESUMO
Os ortognaisses da região Indiara-GO apresentam características geoquímicas semelhantes a rochas
geradas em ambientes de arcos magmáticos e fazem parte do Arco Magmático de Goiás. Exibem
enriquecimento em LILE em relação a HFSE, anomalias de Nb, Ta, P e Ti e baixos conteúdos de Y e
Yb. Os padrões geoquímicos diferentes observados na distribuição de ETR, LILE e HFSE são
interpretados como resultado de alteração geoquímica (mobilidade de elementos devido a processos
metamórficos).
Palavras-chave: Geoquímica, Gnaisses, Arco Magmático de Goiás.
Abstract
Ortogneissic rocks from Indiara-GO show geochemical characteristics similar to rocks generated in
magmatic arc environment and are part of the Goiás Magmatic Arc. These rocks show LILE
enrichment in relation to HFSE, anomalies in Nb, Ta, P, Ti and low content in Y and Yb. Different
geochemical patterns observed in ETR, LILE and HFSE distribution are interpreted as a result of
geochemical alteration (mobility of elements in metamorphic processes).
Keywords: Geochemistry, gneiss, Goiás Magmatic Arc.

1. Introdução
A área de estudo situa-se na porção central da Província Tocantins, próximo ao
contato entre as litologias da Seqüência Metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí
(Barbosa, 1987) e os terrenos gnáissicos associados ao Arco Magmático de Goiás (Pimentel
et al., 2000, Navarro et al., 2004).
Os principais litotipos encontrados na área de estudo são biotita-muscovita
ortognaisse, muscovita-biotita ortognaisse e biotita ortognaisse porfiroclástico. Localmente
ocorrem intercalados nessas rochas granada-biotita-muscovita xisto e/ou paragnaisses
porfiroblásticos, metacalcários, porções pegmatíticas (com muscovita e turmalina) e rochas
metamáficas (anfibolitos).

2. Métodos analíticos
Dezenove amostras pertencentes aos ortognaisses foram selecionadas para estudos
litogeoquímicos. As amostras foram analisadas pelo Acme Analytical Laboratories Ltda
(Vancouver, Canadá). As análises de elementos maiores foram feitas por ICP-OES, e os
elementos traços, menores e elementos terras raras (ETR) determinados por ICP-MS.

3. Geoquímica dos ortognaisses
A grande maioria das amostras analisadas apresenta composição ácida (70,49%78,05% de SiO2) e apenas duas amostras possuem composição intermediária (56,36%63,1% de SiO2). As rochas de composição ácida exibem grande variação em FeOT (0,65%4,27%), Na2O (0,21%-4,16%) e pequena variação no teor de TiO2 (0,02%-0,42%) e Al2O3
(11,19%-15,25%), altos conteúdos em K2O (1,33%-6,77%), e baixos conteúdos em MnO
(0,01%-0,12%), MgO (0,05%-0,75%), CaO (0,07%-1,45%) e P2O5 (0,02%-0,41%). As rochas
de composição intermediária são mais enriquecidas em FeOT (6,62%-10,2%) e em Al2O3
(15,71%-18,19%). As rochas analisadas são de composição cálcio-alcalina e peraluminosa
(Figura 1A, B). A composição, com base no conteúdo de feldspato normativo, varia de
trondhjemito a granito, predominando os termos de composição granítica (Figura 1C). No
diagrama discriminante R2 x R1 (De La Roche et al., 1980) as rochas são classificadas
como granitos, e apenas uma amostra é classificada como quartzo monzonito (Figura 1D).
As amostras analisadas possuem teores relativamente baixos de Nb (2,1 ppm-22,2
ppm), Ta (0,7 ppm-4,6 ppm), Hf (0,5 ppm-8,2 ppm), Ga (15,5 ppm-25,7 ppm), Y (6 ppm-19,5
ppm), V (8 ppm-95 ppm), Sr (29,2 ppm-105,2 ppm); baixos a médios de Rb (81,4 ppm-363,8
ppm), conteúdos baixos a moderadamente altos de Zr (7,4 ppm-242,7 ppm) e baixos a altos
de Ba (43 ppm-992 ppm). O conteúdo de U, Th e Pb variam de 1,3 a 6,9 ppm, 3,3 a 18,2
ppm e 1,7 a 12,5 ppm, respectivamente. Uma amostra apresenta teores mais elevados em
Sr (855,9 ppm), Ba (2124 ppm), Zr (279,9 ppm) e Th (24,8 ppm).
Os padrões de distribuição dos elementos analisados, normalizados pelo manto
primitivo (Taylor & McLennan, 1985), revelam dois grupos de amostras, ambos exibindo um
enriquecimento em elementos litófilos (LILE – como Cs, Ba, Rb, K, U, Th, etc) em relação a
elementos de alto campo de força (HFSE – como Nb, Ta, P, Zr, Ti e Y) e a ETR, exibindo
médias a fracas anomalias de Nb, Ta, Sr, P e Ti (Figura 1E). A comparação entre os dois
grupos mostra que um é mais empobrecido em ETR, em Hf e Zr, exibindo maiores
anomalias negativas de P e Ti, e possui teores mais elevados de Ta. Uma amostra exibe um

padrão diferente desses dois grupos, exibindo teores mais elevados de ETRL (elementos
terras raras leves), Ba, Sr e anomalia positiva de Ti.
O conteúdo total de ETR é baixo (ΣETRTotal = 18,15 a 298,04 ppm), com maior
conteúdo em ETRL em relação aos elementos terras raras pesados (ETRP) (ΣETRL = 12,49
a 285,12 ppm e ΣETRP = 3,49 a 15,6 ppm). A normalização dos ETR pelo manto primitivo
(Taylor & McLennan, 1985) indicam que os ETRL e os ETRP possuem concentrações entre
0,77-87,34 e 0,68-11,12 vezes acima do mato primitivo, respectivamente.
A distribuição de ETR das amostras analisadas apresenta dois padrões distintos,
ambos evidenciando fracionamento entre ETRL e ETRP (Figura 1F). O primeiro grupo
apresenta maior enriquecimento em ETR e razões LaN/EuN = 5,73-10,72, GdN/LuN = 1,2-8,62
e LaN/LuN = 4,12-38,9, exibindo discretas a médias anomalias negativas de Eu* (0,29-0,63).
O segundo grupo de amostras exibe razões LaN/EuN = 3,7-6,6, GdN/LuN = 1,85-2,72 e
LaN/LuN = 2,8-11,13 e, exibe anomalias positivas e negativas de Eu* (0,39-1,3). Uma
amostras exibe um maior enriquecimento em ETRL em relação a ETRP que as outras
amostra (razões LaN/EuN = 6,7, GdN/LuN = 8,08 e LaN/LuN = 64,63).
Nos diagramas discriminantes Rb versus Y + Nb e Nb versus Y (Pearce et al., 1984)
as amostras de ortognaisses exibem composições químicas semelhantes às rochas
plutônicas geradas em arcos magmáticos com características sin-colisionais (Figura 1G),
fato também sugerido pela presença de anomalias de Nb, Ta, P e Ti e baixos conteúdos de
Y e Yb, bem como enriquecimento em LILE em relação a HFSE.

4. Conclusões
As características químicas das amostras analisadas mostram que os ortognaisses
da região de Indiara-GO possuem características geoquímicas semelhantes a rochas
geradas em ambientes de arcos magmáticos. As rochas analisadas exibem enriquecimento
em ETR e LILE em relação à HFSE, anomalias negativas de Nb, Ta, P e Ti e baixos
conteúdos de Y e Yb. As variações na composição das amostras, em relação à ETR, LILE e
HFSE observadas, devem estar relacionadas a alteração geoquímica (mobilidade de
elementos devido a processos tectono-metamórficos).

Figura 1 – Características geoquímicas dos ortognaisses da região de Indiara.
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Resumo:
As análises químicas mostram que os ortognaisses de Rochedo apresentam composição cálcioalcalina e peraluminosa. Mostram enriquecimento em Cs, Rb, Ba, K, U, Th, ETRL em relação a Nb,
Ta, ETRP, P, Zr, Ti e Y, mostrando fracas anomalias negativas de Nb e P. Quimicamente estes
ortognaisses podem ser classificados como granitos sin-tectônicos, do tipo S.
Palavras-chave: Geoquímica, Ortognaisses, Grupo Araxá, Faixa Brasília
Abstract:
Chemical analyses show that the ortogneissic rocks from Rochedo have calc-alkaline, peraluminous
composition. It shows enrichment in Cs, Rb, Ba, K, U, Th and LREE in relation to Nb, Ta, HREE, P, Zr,
Ti and Y, exhibiting light anomalies in Nb and P. Chemically, these ortognaisses can be classified as
sin-tectonic, S-type granites.

Keywords: Geochemistry, Ortogneiss, Araxá Group, Brasília Belt

1. Introdução
Lacerda Filho et al. (1999) cartografaram uma série de ocorrências de corpos
graníticos

que

ocorrem

intercalados

(concordantemente

com

a

foliação)

nos

metassedimentos do Grupo Araxá, na porção sul do Estado de Goiás, sob a denominação
de granitóides sin-tectônicos tipo Aragoiânia. Segundo estes autores os granitos tipo
Aragoiânia correspondem a um conjunto de corpos graníticos, peraluminosos do tipo-S, de
coloração cinza claro, granulação fina a média, às vezes com textura milonítica a
ultramilonítica. São constituídos principalmente por plagioclásio (oligoclásio), feldspato
potássico, quartzo, biotita e granada, e caracterizados como biotita-muscovita metagranitos
a metagranodioritos.

Dois corpos intrusivos, relacionados aos Granitóides tipo Aragoiânia, alinhados no
sentido E-W, ocorrem associados ao Grupo Araxá na região de Rochedo (distrito de
Piracanjuba), e são aqui denominados informalmente de ortognaisses Rochedo. Estes
corpos correspondem a biotita-muscovita ortognaisses e muscovita ortognaisses tonalíticos
a granodioríticos.
2. Métodos analíticos
Foram selecionadas 11 amostras dos ortognaisses Rochedo para estudos
litogeoquímicos. As amostras foram analisadas pelo Acme Analytical Laboratories Ltda
(Vancouver, Canadá). As análises de elementos maiores foram feitas por ICP-OES, e os
elementos traços, menores e elementos terras raras (ETR) determinados por ICP-MS.
3. Geoquímica dos ortognaisses
Os ortognaisses analisados apresentam pequena variação nos conteúdos totais de
SiO2 (70,12%-73,07%), Al2O3 (15,03%-16,06%), baixos conteúdos em TiO2 (0,16%-0,44%),
FeOT (1%-1,87%), MgO (0,26%-0,61%), CaO (0,96%-1,63%), P2O5 (0,03%-0,01%), e médio
a altos conteúdos de Na2O (4,06%-6,5) e de K2O (0,8%-4,25%). Possuem composição
cálcio-alcalina e peraluminosa (Figura 1A, B). A composição normativa (CIPW) mostra como
constituintes principais: quartzo, ortoclásio, albita, anortita, coríndon e subordinadamente
hiperstênio. Com base no conteúdo de feldspato normativo a composição varia de
trondhjemito a granito, predominando os termos graníticos (Figura 1C). No diagrama
discriminante R2 x R1 (De La Roche et al.,1980) as rochas são classificadas como granito
(Figura 1D). Possuem pequena variação no conteúdo de elementos traço, com teores
relativamente baixos de Y (3,1-7,4 ppm), Nb (3,9-11,6 ppm), Ta (0,3-1,2 ppm), Ga (21,1-25,7
ppm), Hf (3,5-6,1 ppm), Zr (90,5-189,7 ppm) e conteúdos médios a relativamente altos de Ba
(491-824 ppm), Sr (431-571,5 ppm) e Rb (54,6-200,2 ppm).
O padrão de distribuição de elementos traço normalizados pelo manto primitivo
(Taylor e McLennan, 1985) revela enriquecimento em Cs, Rb, Ba, K, U, Th, elementos terras
raras leves (ETRL) em relação a Nb, Ta, elementos terras raras pesadas (ETRP), P, Zr, Ti e
Y, mostrando fracas anomalias negativas de Nb e P (Figura 1E). O conteúdo total de ETR é
baixo (ΣETR = 59,08 a 107,04 ppm, ΣETRL = 55 a 101,88 ppm, ΣETRP = 4 a 5,36 ppm)
com predomínio de conteúdos menores que 70 ppm. Os ETRL normalizados pelo manto
primitivo (Taylor e McLennan, 1985) apresentam concentrações entre 2 e 41 vezes acima da
do mato primitivo, enquanto que os ETRP entre 0,4 e 4 vezes (Figura 1F).
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Figura 1. Características geoquímicas dos ortognaisses da região de Rochedo (GO),
comparadas com os padrões geoquímicos de ortognaisses da região de Mairipotaba –
Cromínia – Prof. Jamil Safady (Navarro et al. 2009). Losangos pretos: amostras dos
ortognaisses de Rochedo. Quadrados cinza: amostras dos ortognaisses de Mairipotaba –
Cromínia – Prof. Jamil Safady.
O padrão de distribuição de ETR das amostras analisadas apresenta médio a alto
fracionamento entre ETRL e entre ETRP (razões LaN/LuN = 6,92-83,66, LaN/EuN = 2,34-9,82,
GdN/LuN = 3,09-8,53). Discretas anomalias negativas de Eu são observadas, sugerindo a

ocorrência de fracionamento de plagioclásio ou anfibólio durante a cristalização do magma e
talvez fontes diferentes. Os diagramas discriminantes Rb versus Y + Nb e Nb versus Y
(Pearce et al., 1984) mostram que os ortognaisses da região possuem composição química
semelhante a rochas plutônicas geradas em arcos magmáticos com caracteríticas sincolisionais (Figura 1G). Nos digramas (Na2O+K2O) / (FeO+MgO+TiO2) versus (Na2O+K2O) /
(Na2O+K2O+FeO+MgO+TiO2), (Al2O3) / (FeO+MgO+TiO2) versus (Al2O3+FeO+MgO+TiO2) e
(CaO) / (FeO+MgO+TiO2) versus (CaO+FeO+MgO+TiO2) (Patiño Douce, 1999) as amostras
plotam principalmente no campo de metagrauvacas e em parte no de anfibolitos, e sugerem
uma forte contribuição sedimentar para o protólito dessas rochas (Figura 1H).
4. Conclusões
As características químicas das amostras analisadas mostram que os ortognaisses
de Rochedo são semelhantes a outros ortognaisses que ocorrem na região de Mairipotaba –
Cromínia – Prof. Jamil Safady. Os dados indicam que estes ortognaisses são sin-tectônicos,
peraluminosos, do tipo S.
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Resumo
O carbono orgânico dissolvido (COD) é capaz de se complexar com diferentes metais, interferindo no
transporte de contaminantes nas águas. O COD e 27 elementos metálicos foram analisados em
amostras de águas naturais da região leste do Quadrilátero Ferrífero. Nas amostras analisadas em 11
pontos amostrais, após extração por resinas DAX-8, observou-se correlação positiva entre o COD e os
metais K, Ba, Ca, Sr e Zn, indicando que há complexação entre eles. O presente trabalho faz parte de
pesquisas pioneiras envolvendo esta temática é forma a contribuir para o entendimento das interações
entre metais e matéria orgânica aquática da região.
PALAVRAS CHAVES: Carbono Orgânico Dissolvido (COD), Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA),
Elementos Metálicos, Quadrilátero Ferrífero.
Abstract
The dissolved organic carbon (DOC) is capable of complexing with different metals, interfering with
the transport of contaminants in water. The COD and 27 metal elements were analyzed in samples of
freshwaters in the eastern part of the Quadrilátero Ferrífero. In the samples analyzed in 11 points,
after extraction using DAX-8 resins, are observed a positive correlation between the COD and the
metals K, Ba, Ca, Sr and Zn, indicating that complexation between them. This work is part of pioneering
research involving this issue is to contribute to the understanding of the interactions between metals and
aquatic organic matter in this region.
KEYWORDS: Dissolved Organic Carbon (DOC), Aquatic Humic Substances (AHS), Metallic
Elements, Quadrilátero Ferrífero.

1.Introdução
As substâncias húmicas são uma mistura complexa de moléculas com alto
peso molecular, semelhantes entre si e formadas pela decomposição biológica e
enzimática de vegetais no solo (BUFFLE, 1990). Segundo Rocha e Rosa (2003), em
águas naturais as SH representam cerca de 50% do carbono orgânico dissolvido
(COD). O COD em ambientes aquáticos apresentam destaque em sua grande
importância ecológica, por formar complexos com íons metálicos (ROSA e ROCHA,
2003).
A área de estudo escolhida para o presente trabalho é conhecida como
Quadrilátero Ferrífero (QF) em Minas Gerais, região tradicional da mineração brasileira,
que sofre com a exploração pelo homem por meio de atividades industriais e de
extração

de

minérios

(ROESER

e

ROESER,

2010).

No QF as questões envolvendo o COD e SHA ainda são pouco conhecidas
devido ao escasso número de pesquisas na região, sendo o presente estudo integrante
das pesquisas pioneiras envolvendo esta temática na região. Desta forma, neste
trabalho buscou-se caracterizar diversos corpos hídricos da porção leste do QF
especialmente em relação aos metais e ao COD, de forma a contribuir para o
entendimento das interações entre metais e matéria orgânica aquática.
2.Materiais e Métodos
Foram definidos 11 pontos de amostragem distribuídos pela porção leste QF.
Optou-se por escolher preferencialmente regiões com maior aporte de material
orgânico, tais como brejo, lagos e alguns tipos de rios de coloração escura, típica da
presença de altas concentrações de substâncias húmicas. Coletou-se 30L de amostras
de água natural em cada ponto amostral, durante os anos de 2011 e 2012. Os íons
metálicos foram quantificados por ICP-OES7, método de espectrofotometria de
emissão ótica com plasma, sendo analisado um total de 27 elementos, sendo eles:
Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Si, Sr,
Ti, V, Y e Zn. O COD foi quantificado por equipamento Total Organic Carbon Analyser
V-CPH (Shimadzu, Japão).

As amostras das SHA foram extraídas com o uso de

resina DAX-8, de acordo com a metodologia proposta por Thurman e Malcolm
(1981).

Para isso as águas foram filtradas em membranas de 0,45 µm e

acidificadas com HCl até pH 2. O extrato obtido também foi caracterizado com
relação ao COD e as espécies metálicas.
3.Resultados e Discussão
O COD das águas naturais apresentou concentração média de 6,1 mg/L, valor
este próximo ao esperado para água naturais tropicais, que possuem suas
concentrações de COD próximos a 6 mg/L (MEYBECK, 1982). Os maiores valores
para o COD foram detectados abaixo do parque da Serra do Caraça (Ribeirão
Caraça) e na região de Barão de Cocais (Lagoa das Antas) com concentrações acima
de 10 mg/L. O COD extraído pelas colunas cromatográficas apresentou valor médio de
391 mg/L.
Dentre os metais detectados nas amostras extraídas pelas resinas DAX-8, se
identificou, pela análise estatística, correlação positiva entre o COD e os elementos Ba,
Ca, K, Sr e Zn, conforme exemplificado pela ilustração da figura 01, indicando a
ocorrência de complexação entre COD e bário.

Figura 1: Gráficos exemplificando a correlação positiva entre COD e Bário.

Gontijo (2012) também encontrou uma correlação positiva entre os elementos
Al, Ba, Ca, K, Sr e Zn em águas naturais na porção leste do QF, em seu estudo onde
se utilizou de mesma metodologia. Observou-se também que nem todos os metais
encontrados na análise dos extratos, obtidos pela passagem das amostras pelas
colunas, formaram complexos SHA-M. Este mesmo comportamento também foi
observado por Craveiro (2011).
No entanto, os elementos Cu, Fe, Mn e Ti, que no presente estudo, aparentam
não se relacionar com o COD, apresentaram capacidade complexante com as SHA no
estudo de Gontijo (2012). Já no estudo de Craveiro (2011), o autor verificou a
existência de correlações positiva entre os elementos Cu, Co, Ni, Cr e Mn.
O fato de não terem sido encontrados os mesmos elementos metálicos com
uma relação positiva entre o COD, nos três estudos citados, pode ter relação com a
existência de diferentes tipos de composição do carbono, ou com fatores que
influenciam na complexação dos elementos. Vale ressaltar que as diferentes amostras
foram coletadas em ambientes diferentes (rios, lagoas, brejos), apesar de pertencerem
à mesma região. Também se deve considerar que tais amostras apresentaram valores
médios de concentração de COD diferentes e relativamente menores que os
encontrados no presente estudo (3,31 mg/L em Craveiro, 2011 e 2,19 mg/L em
Gontijo, 2012).
Assim, outras análises seriam necessárias para o entendimento do processo de
complexação entre o COD os elementos metálicos. A aplicação de outras técnicas
(como espectroscópicas, por exemplo), poderiam fornecer informações sobre a
estrutura das moléculas húmicas nos pontos de coleta, auxiliando num maior

aprofundamento no estudo de complexação entre o COD e os elementos metálicos.
5.Conclusões
O COD analisado nas amostras in natura apresentaram valor de concentração
próximo a 6 mg mg/L, corroborando com a literatura. Já as amostras concentradas pela
coluna cromatográfica este foi encontrado com valor médio de concentração de 391 mg/L.
Nas amostras analisadas observou-se correlação positiva entre o COD e os
metais K, Ba, Ca, Sr e Zn. É necessária a aplicação de outras técnicas aos quais
poderiam fornecer informações sobre a estrutura das moléculas húmicas para alcançar
um maior aprofundamento no estudo de complexação entre o COD e os elementos
metálicos.
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RESUMO - A bacia do ribeirão do Carmo está localizada no SE do Quadrilátero Ferrífero (QF), em
Minas Gerais, Brasil. Nessa região destacam-se os grandes depósitos de minério de ferro e de ouro
encontrados. A geoquímica das águas e dos sedimentos do ribeirão do Carmo está relacionada
tanto com a geologia da área quanto com as atividades antrópicas. A mineração é um dos principais
fatores responsáveis por variações ecológicas e nas características físico-químicas das águas. Entre
outros, ela contribui com o aumento de parâmetros físico químicos como a turbidez. O monitoramento
geoquímico na área de planejamento foi realizado por alunos do ensino fundamental, buscando
integrar maior concepção da ecologia e das alterações de ecossistemas pelo homem do ponto de
vista da preservação da sua saúde física e social.
Palavras-chave: geoquímica, mineração, ecologia, monitoramento.
ABSTRACT - The Ribeirão do Carmo basin is located at the SE of the Iron Quadrangle (Quadrilátero
Ferrífero QF), in Minas Gerais, Brazil. This area is well known by its large deposits of iron ore and
gold. The geochemistry of the water and sediments of the Ribeirão do Carmo is related to the geology
of the area as well as with human activities. Mining is one of the main responsible for ecological
variations and variations at the physicochemical characteristics of water. Among others, it contributes
to the increase of physicochemical parameters such as turbidity. The geochemical monitoring in the
investigated area was achieved by elementary school students aiming the integration of ecological
concepts and alterations of the ecosystem by man from the point of view of preserving their physical
and social health.
Keywords: geochemistry, mining, ecology, monitoring.

1 - INTRODUÇÃO

O consumo de água, o gasto de recursos energéticos e biológicos acarretam maior
demanda por ecossistemas fornecedores desses insumos. Segundo Limberger e Corrêa
(2005), o uso crescente dos recursos naturais responde com a poluição de bacias
hidrográficas, degradação do solo, agressão a áreas de proteção permanente, além de
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problemas sociais como a falta de moradia, inacessibilidade aos serviços públicos e doenças
de veiculação hídrica.
As nascentes do ribeirão do Carmo encontram-se na região de Ouro Preto e correm
em direção ao município de Mariana, Minas Gerais. O desmatamento e a exploração mineral
alteraram o regime hidrológico da sub-bacia, levando à concentração do fluxo superficial de
água induzindo à remoção da camada superficial dos solos (pouco erodível).
Outras atividades antropogênicas também são consideradas como agentes altamente
intensificadores do processo erosivo nesta região: garimpo de ouro, retificação em vários
trechos do ribeirão e atividades da agropecuária.
A necessidade de monitorar a poluição e conhecer a qualidade e das águas
superficiais é proveniente das seguintes prioridades: saúde, segurança e o bem estar da
população humana, da biota, das condições sanitárias e da qualidade dos recursos ambientais
(CALLISTO et al., 2001). Os rios recebem materiais, sedimentos e poluentes de toda sua
bacia de drenagem, o que é um reflexo do uso e ocupação do solo das áreas vizinhas. Os
principais processos degradadores resultantes das atividades antrópicas nas bacias de
drenagem causam o assoreamento e homogeneização do leito de rios e córregos, supressão
da vegetação da mata ripária, diminuição da diversidade de habitats e micro-habitats e
eutrofização artificial (enriquecimento por aumento nas concentrações de fósforo e
nitrogênio) e, consequente, perda da qualidade ambiental (CALLISTO et al., 2002).
Numa parceria entre o Centro Educacional Municipal Padre Avelar (CEMPA), Mariana
e a sociedade pública foi realizado o monitoramento geoquímico fomentando a educação para
promoção do acesso dos jovens ao conhecimento. Contribuiu assim para o crescimento
humano e internalização de conhecimentos específicos dos educandos, tendo como foco a
sustentabilidade.
2- ASPECTOS GEOQUÍMICOS DA REGIÃO DE ESTUDO
A área em estudo tem sua economia alavancada com maior expressão na extração
mineral. Mariana é hoje um dos municípios mais prósperos do estado de Minas Gerais.
Segundo o PIRHDOCE, (2009) as águas dos cursos d’água desta região têm alta
contaminação por agentes tóxicos e apresenta o IQA (classificação das águas) ruim. A
contaminação e a baixa qualidade são resultantes das condições geológica da região e das
atividades antrópicas desenvolvidas no entorno da bacia (ALMEIDA, 2008). A supressão da
mata ciliar e o constante revolvimento da camada superficial dos solos modificam a
geomorfologia e os regimes naturais de fluxo hidrológico e termal influenciando na
disponibilidade de habitats físicos e na ciclagem de nutrientes nos ecossistemas fluviais
(SPONSELLER et al., 2001).
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2.1 - TRECHOS AVALIADOS
Em função da facilidade de acesso, com inserção nas características ecológicas,
foram escolhidos quatro pontos da bacia do ribeirão do Carmo a serem investigados.
A erosão hídrica é, em sua maioria, responsável pela mais importante forma de erosão.
Na ausência da cobertura vegetal há a perda da proteção natural, ficando todo sistema sujeito
ao processo de assoreamento. Como consequência, há a redução do volume de água e
aumento da turbidez, impossibilitando a entrada de luz. O sistema de fotossíntese afetado
reduz, ou mesmo impede a renovação do oxigênio utilizado pela fauna aquática. Conduz rios
e lagos ao desaparecimento.
Um dos parâmetros que indica a qualidade da água é a turbidez. Mede o grau de
interferência em relação à passagem de um feixe de luz através de uma coluna d’água,
conferindo aparência turva à mesma (SILVA, 2004). Turbidez acima de 100,00 NTU indica má
qualidade de água conferindo aparência turva à mesma (IGAM, 2006).
3 - METODOLOGIA
As coordenadas de cada ponto de coleta foram previamente estabelecidas com um
GPS, marca GARMIN, modelo Etrex. Quatro pontos foram identificados, qualificados e
quantificados em função da densidade populacional, áreas impactadas e áreas onde
aparentemente não apresentam impacto ambiental pelos alunos do CEMPA. O Teor da
turbidez foi determinado in loco para cada amostra de água coletada nos pontos de
amostragem usando um turbidímetro Digimed DM-TU. O ponto 1 foi escolhido como trecho
natural, o que referenciou os demais (Tabela 1 e Tabela 2).
4 - RESULTADOS
Seguem os dados obtidos para o parâmetro turbidez:

Tabela 1: Referência dos pontos de amostra
Pontos de amostragem
Natural
Ponto 1
Alterado
Ponto 2
Impactado
Ponto 3
Impactado
Ponto 4

Tabela 2: Pontos de amostra
Pontos de amostra
1
2
3
4

Turbidez (NTU)
17,00
54,00
115,00
137,00

Os limites para turbidez estabelecidos pela Portaria 2914/2011 Ministério da Saúde
são os seguintes:
a) Água potável- < 0,50 a 5,00 NTU;

b) Água subterrânea- < 1,00 NTU;

c) Piscicultura- 10,00 a 40,00 NTU.
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5 - CONCLUSÃO
A geoquímica local foi percebida pelos alunos pelo tipo de solo, qualidade das
águas, cobertura vegetal, suscetibilidade erosiva e morfologia do rio. O alto teor da turbidez
foi comprovado devido ao carreamento de solos por águas pluviais, ao processo extrativista,
à supressão da cobertura vegetal, ao lançamento de esgoto doméstico in natura e industrial,
à suscetibilidade erosiva e retificação do rio. Todos os pontos de amostragem apresentaram
valores acima do estabelecido pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG
1/08. Por esta portaria, não ocorreu ponto de amostra para uso potável. É importante observar
que somente o ponto 1 apresenta teor dentro dos limites para piscicultura. E somente os ponto
1 e 2 estão dentro do enquadramento nos Valores Máximos Permitidos do Índice de Qualidade
da Água (IQA): 100,00 NTU.
Ficou internalizado que o assoreamento é evitado pela manutenção das matas ciliares
filtrando os sedimentos e controlando a erosão do solo. Foi observado também que os
sedimentos em suspensão podem transportar nutrientes, matéria inorgânica, organismos
microscópicos, algas e agrotóxicos alterando a geoquímica da região, afetando a qualidade
de vida socioeconômica do homem e de todo meio ambiente.
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Resumo. A contaminação antrópica em ecossistemas de manguezal tem sido intensificada pela
indústria do petróleo. Este tipo de impacto pode ser demonstrado por pesquisas recentes realizadas
no estuário do rio São Paulo, Baía de Todos os Santos, Bahia. Estudos geoquímicos mostram que
altas concentrações de hidrocarbonetos derivados do petróleo e de alguns metais podem apresentar
altas correlações estatísticas, o que pode sugerir como uma das fontes o próprio petróleo. O objetivo
deste estudo foi avaliar as concentrações dos compostos orgânicos derivados do petróleo e de
alguns metais (Al, Fe, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni ) nos sedimentos superficiais do rio São Paulo. Os
resultados evidenciaram que além de ampla distribuição espacial e concentrações dos
hidrocarbonetos de petróleo e metais avaliados, também existe uma correlação direta entre os
compostos sugerindo que neste estuário o petróleo pode ser também uma fonte de contaminação
para os compostos inorgânicos.

Palavras chave: Petróleo, Metais, Sedimentos, Estuário, Manguezal, Baía de Todos os
Santos.
1. Introdução:
No ecossistema manguezal, os metais podem estar dispostos em sedimentos
superficiais nas diferentes formas: iônica ou complexada na solução do meio, como íons
trocáveis no material orgânico ou inorgânico de troca ativa, como íons mais firmemente
presos ao complexo de troca, como íons quelatos em complexos orgânicos ou
organominerais, incorporados em sequióxidos precipitados ou sais insolúveis, incorporados
nos microorganismos e nos seus resíduos biológicos, ou presos nas estruturas cristalinas
dos minerais primários ou secundários (ADRIANO, 1986).
Os metais presentes em um sedimento estuarino podem ter a sua fonte natural ou
antrópica, principalmente pelo descarte de resíduos pelas indústrias de mineração e/ou do
petróleo. Estes metais são os principais contaminantes estudados nos sistemas estuarinos e
marinhos, por conta de suas altas toxicidades para os organismos, de sua persistência no
ambiente e também pela capacidade de biomagnificação na cadeia alimentar (KENNISH,
1996).
Estudos recentes (BRITO et al 2009; SANTOS et al 2010; MOREIRA, 2011) têm
apontado à contribuição por parte do óleo derivado do petróleo derramado em sedimentos
de manguezal no aumento da concentração de metais. Um dos trabalhos pioneiros como o

de Karchmer & Gunn (1952) e uma biografia mais atual como a de Thomas (2011) revelam
que os metais que podem ocorrer naturalmente no petróleo são: ferro, zinco, cobre, chumbo,
molibdênio, cobalto, arsênio, manganês, cromo, sódio, níquel e vanádio. Neste caso, os
metais apresentam-se como sais orgânicos dissolvidos na água ou na forma de compostos
organometálicos complexos, que apresentam uma tendência a se concentrar nas frações
mais pesadas do óleo.
Esta pesquisa teve como sua área de estudo o estuário do rio São Paulo, Baía de
Todos os Santos, já são conhecidas fontes potenciais de contaminação para os sedimentos
superficiais existentes na área, tais como: agentes provenientes das indústrias metalúrgicas
e petrolífera, predominantemente atividades ligadas à exploração, refino e armazenamento
de petróleo (BAHIA, 2002; LIMA, 2010; MOREIRA, 2011). Estas características adversas
tornam este estuário como modelo para estudos de avaliação ambiental da presença dos
metais em ecossistemas tropicais similares. Sendo assim, foi objetivo deste trabalho realizar
um estudo geoquímico da concentração e distribuição espacial de hidrocarbonetos
derivados do petróleo e de metais em sedimentos superficiais estuarinos, verificando a
possibilidade de correlações entre os compostos avaliados.
2. Materiais e Métodos
As amostras dos sedimentos superficiais foram coletadas aleatoriamente em uma de
profundidade 0-20 cm em 18 pontos ao longo do estuário em áreas suspeitas de
contaminação pelo petróleo, confirmadas em monitoramento realizado anteriormente. Estas
amostras foram peneiradas através de uma peneira de 4 mm, e em seguida homogeneizado
para assegurar a uniformidade. Posteriormente, as amostras foram secas em um Liofilizador
durante 72 horas e peneirado através de malha de 2 mm para determinação das
características físicas e químicas (Tabela 1).
Tabela 1. Dados geoquímicos das variáveis analisadas nos 18 pontos estudados no rio São Paulo.
Estações
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

HTP
(µ/g1)
35323,4
36542,1
40101,6
33235,5
31895,3
13913,7
331,0
3005,7
4908,9
3428,1
3567,7
498,9
411,6
20,1
154,9
128,7
331,0
45,2

Al
(µ/g)
15206,8
4168,1
4401,8
18712,4
11195,7
19635,1
8993,7
7816,8
11876,4
4875,0
3208,5
7639,7
9744,3
4400,1
4387,1
5478,7
4921,4
6594,9

Fe
(µ/g)
13096,4
19064,6
20058,0
22607,2
20569,3
19716,4
16581,6
14253,9
17973,6
7254,1
4705,6
11320,6
11821,9
8928,8
9132,9
10116,3
9351,5
10135,0

Pb
(µ/g)
58,4
61,6
69,4
47,2
40,3
35,8
17,9
16,9
13,4
21,8
23,2
29,8
25,7
7,0
10,3
21,3
19,8
15,9

Cr
(µ/g)
27,9
34,5
57,9
53,5
48,4
14,5
14,7
2,0
1,3
10,0
6,0
12,6
26,6
29,3
0,4
6,8
6,2
5,2

Cu
(µ/g)
46,3
48,2
57,5
41,2
46,7
33,7
14,4
24,3
15,0
12,0
20,0
16,5
18,9
7,4
18,4
18,1
16,6
14,1

Zn
(µ/g)
27,5
19,1
20,0
46,1
47,9
46,7
9,0
9,2
10,6
12,9
12,4
21,8
23,0
18,4
18,4
18,9
18,8
18,4

Ni
(µ/g)
25,6
29,1
34,6
22,6
19,8
13,3
4,8
4,8
6,4
8,2
6,5
14,1
8,0
12,3
12,5
13,5
13,5
4,6

M.O
(%)
15,3
15,5
15,7
13,2
13,2
8,5
5,7
5,5
5,5
4,9
4,2
4,7
2,9
5,6
5,1
4,6
5,0
4,7

P
(%)
2,7
1,5
3,5
3,8
1,8
1,5
2,7
1,8
1,8
1,5
1,5
1,7
2,7
2,5
2,3
1,8
1,7
1,6

N
(%)
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

Areia
(%)
14,8
36,6
16,1
23,1
26,3
15,3
13,3
36,4
17,6
39,9
27,6
26,7
16,9
19,5
35,3
31,8
15,2
24,3

Silte
(%)
70,1
39,4
56,3
43,3
49,7
69,3
73,5
36,5
49,8
42,3
47,6
50,0
58,6
53,5
50,8
49,8
59,2
47,8

Argila
(%)
3,2
11,5
24,5
22,0
18,7
12,8
12,8
23,1
28,0
15,7
22,7
21,7
20,0
26,0
13,7
14,3
17,1
25,8

A granulometria das amostras estudadas foi determinada após a remoção da matéria
orgânica com 30% de H2O2, pelo método de Folk & Ward (1957). A matéria orgânica do
sedimento foi determinada utilizando uma variante do método Mebius (Nelson & Sommers,
1982). N total foi determinado por destilação através da digestão de Kjeldahl, e pelo método
de titulação (Bremner & Mulvaney, 1982) e o P disponível pelo método de extração de Olsen
(Olsen & Dean, 1982). Para determinação dos metais alumínio (Al), ferro (Fe), chumbo (Pb),
cromo (Cr), cobre (Cu), zinco (Zn) e níquel (Ni) foi utilizado o método da USEPA (3015). Os
hidrocarbonetos totais do petróleo foram determinados no sedimento por meio do método da
USEPA 8015B.

Além da utilização das análises estatísticas descritivas, para alcançar o objetivo
proposto foi utilizado para o tratamento estatístico o aplicativo Statistica for Windows, versão
7.0 da Statsoft Inc.. Foi realizada uma análise integrada dos dados em conjunto através da
Correlação de Pearson e da Análise de Componentes Principais (PCA).
3. Resultados e Discussões
A fração silte (0,05 – 0,002 mm) é a que domina nas amostras de sedimentos
superficiais estudadas (Tabela 1). Estes resultados estão de acordo com os valores
encontrados em outros estudos (RIBEIRO, 2010, RODRIGUES, 2011; MILAZZO, 2011) para
o estuário do rio São Paulo. Além disto, os estuários tendem a ser ambientes propícios ao
depósito de partículas minerais finas, como o silte e a argila, pela baixa energia
hidrodinâmica relativa encontrada nestes ambientes (CHAPMAN e WANG, 2001), o quê,
consequentemente, favorece a sedimentação dos metais associados na coluna d’água
(PATO e WEWETZER, 2001).
Os valores analisados para os hidrocarbonetos totais do petróleo foram altos, sendo
as maiores concentrações encontradas nas estações 1 (>35000 mg / kg-1), 2 (>36000 mg /
kg-1), 3 (>40000 mg / kg-1), 4 (>33000 mg / kg-1), 5 (>31000 mg / kg-1) e 6 (>13000 mg /
kg-1). Tomando como base a Norma Holandesa (STI), única disponível para valores
orientadores de hidrocarbonetos totais de petróleo em sedimentos de áreas industriais,
estas 06 estações se enquadram dentro dos valores de intervenção através de um projeto
de remediação (Intervention value – I). Estes resultados anômalos evidenciados nos pontos
de amostragem supracitados corroboram com os dados divulgados no relatório técnico de
monitoramento do estuário (BMA, 2008), assim como com os publicados por Lima (2010) e
Moreira et al (2011).
A avaliação através do PCA (Análise dos Componentes Principais) teve boa
representatividade quando mais de 76% puderam ser explicados. Esta análise mostrou que
todas variáveis foram importantes no resultado final. Além disto, observou-se que a
distribuição dos HTP’s foi positivamente correlacionada com a dos metais: Cr, Pb, Ni e Cu,
indicando uma possível contribuição dos resíduos do petróleo na concentração dos metais
avaliados (Figura 2a).
As tendências observadas através da Análise de Componente Principais (PCA)
foram confirmadas através do dendrograma obtido pela Análise Hierárquica dos
Componentes (HCA) (Figura 2b) e pela Análise de Cluster (Figura 3), ou seja, é possível
observar a formação de dois grandes agrupamentos. Sendo um grupo formado por aqueles
pontos coletados em uma área de contaminação já apresentada em outros trabalhos,
conforme citado anteriormente, e outro grupo formado por aqueles pontos com
concentrações menores de HTP’s para o rio São Paulo.
Figura 2. Análise de Componentes Principais PCA) e Hierárquica (HCA) dos dados obtidos.
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Na avaliação a partir da Correlação de Pearson (Tabela 2) foi confirmada também as
evidências do PCA, daqueles metais que apresentam uma correlação extremamente
positiva com a distribuição dos hidrocarbonetos de petróleo na área estudada. Contudo,
através desta última análise pode-se apresentar em ordem crescente a correlação dos
metais com a principal variável analisada: Cu>Pb>Ni>Cr>Fe.
Figura 3. Análise de Cluster dos pontos estudados no rio São Paulo, Bahia.
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Tebela 2. Correlação de Pearson dos parâmetros estudados no rio São Paulo, Bahia.

4. Considerações Finais
Através do presente estudo geoquímico constatou-se que a distribuição dos
hidrocarbonetos derivados do petróleo está fortemente correlacionada com a da maior parte
dos metais avaliados, podendo ser corroborado pelos testes estatísticos empregados. Além
disto, pôde ser confirmada a hipótese de que as maiores concentrações dos metais
avaliados no rio São Paulo pode ter influência da indústria do petróleo, necessitando em
alguns casos de intervenções a través do Gerenciamento das Áreas Contaminadas.
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RESUMO
O Batolito Solidão compreende granitóides aflorantes em uma área com cerca de 600 Km2
intrudidos em rochas supracrustais e ortognaisses paleoproterozóicos, durante a movimentação
sincrônica de zonas de cisalhamento destral e direção E-W e zonas de cisalhamento sinistrais e
direção NE no domínio da Zona Transversal da Provincia Borborema. Compreende alcali-feldspato
granitos, contendo raros enclaves dioríticos não cogenéticos com os granitos, mostrando processos
de mistura de magmas. Os granitos estudados mostram elvados teores de alcalis e baixos teores de
CaO e MgO. Estas caracteristicas geoquímicas associadas a presença de biotita rica na molecula de
annita, permite classificar estes granitos como metaluminososda serie alcalina. Os granitóides
estudados mostram assinatura geoquímica similar a de granitóides intraplacas pós-colisionais. Dados
U-Pb em zircão forneceram idade de 630 ± 6 Ma, sugerindo evento extensional durante a
compressão Brasiliana, na Provincia Borborema.
Palavras-chave: granitóides, Provincia Borborema, geoquímica
ABSTRACT
The Solidão Batholith comprises granitoids cropped out in an area of ~ 600 Km2, intruded
within supracrustal rocks and orthogneisses of the Transverse Zone Domain of the Borborema
Province. Its emplacement is associated with the synchronic movement of the dextral sense, E-W
direction Solidão shear zone and the NE direction, sinistral sense, Afogados da Ingazeira shear zone.
This synchronic system created pull-apart or extensional mega join which allowed the emplacement of
the Solidão Complex. It comprises alkali feldspar granites with rare mafic enclaves and country rock
xenoliths. High alkalis and low CaO and MgO contents associated to biotite annite rich, recorded in
the studied granitoids, allow classify them as metaluminous granitoids of alkaline series. U-Pb zircon
date gave a Concordia age of 630 ± 6 Ma, suggesting an extensional event during the Brasiliano
compressional stage in the Borborema Province.
Keywords: Granitoids, Borborema Province, Geochemistry, geochronology

1. INTRODUÇÃO
Os granitóides estudados intrudem rochas neoproterozóicas do Domínio da Zona
Transversal (DZT) da Província Borborema, o qual é limitado a norte pela zona de
cisalhamento Patos e a sul pela zona de cisalhamento Pernambuco (Van Schmus et al,
1995).
A evolução da Província Borborema durante o Brasiliano foi marcada por um grande
numero de intrusões graníticas, associadas as zonas de cisalhamento de carater
transcorrente com direções E-W e NE-SW e, metamorfismo em condições de fácies
anfibolito de alta temperatura (Jardim de Sá, 1994, Neves et al., 2006; Guimarães et al.,
2004). A idade do pico do metamorfismo associado a fase compressiva da orogênese
Brasiliana tem sido definida no intervalo 630 – 600 Ma.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO E PETROGRAFIA
O Batolito Solidão constitui uma intrusão com area aflorante de aproximadamente
600 Km2, encaixado em rochas supracrustais e ortognaisses Neoproterozóicos (Fig. 1). A
movimentação sincrônica das zonas de cisalhamento Solidão, com cinemática destral, e
Afogados da Ingazeira com direção NE e cinemática sinistral, parece ter sido responsável
pelo desenvolvimento de estruturas tipo pull apart ou megajuntas extensionais, que
facilitaram o alojamento do Batolito Solidão.

Figura 1 – Mapa geologico simplificado do
Batolito Solidão

Petrograficamente compreendem alcali feldspato granitos contendo raros enclaves
dioríticos e xenolitos das encaixantes. Biotita, clinopiroxênio e anfibólio são as fases
ferromagnesianas observadas. As biotitas são caracterizadas por elevados teores de ferro
(molecula de annita > 60%). Os piroxênios são enriquecidos na molecula de hedenbergita
com a variação da composição expressa pela formula: Wo49-46 En24-18 Fs29-34. Os anfibólios
variam em composição de hastingsita a Fe-edenita. As titanitas cedo cristalizadas mostram
angulo 2V menores (15º – 30º) comparados aos observados nas titanitas cristalizadas
tardiamente, sugerindo aumento nos teores de Fe2O3 e consequentemente o aumento de
fO2 com o fracionamento.
3. CARACTERIZAÇAO GEOQUÍMICA
Os granitóides do Batólito Solidão são caracterizados por teores de SiO2 variando
de 69% a 70%, elevados teores de alcalis total (Na2O + K2O + CaO >9%) e razões
K2O/Na2O >1. Os teores de Ba ( 5200 a 7350 ppm) são muito elevados e os de Sr elevados
(1440 – 1781ppm). De acordo com os índices de Shand os granitóides estudados são
metaluminosos e, alcalinos segundo Rogers & Greenberg (1981); Sylvestre (1989) e Nardi,
(1991). São rochas da série ferrosa (Frost, 2001), com razões FeO/(FeO+MgO) variando de
0,80 a 0,83.
Os padrões dos elementos Terras Raras normalizados em relação ao condrito de
Nakamura (1974) são fracionados, com razões (Ce/Yb)N variando de 20 a 50. A maioria das
amostras analisadas não apresentam padrões com anomalias de Eu. Entretanto, anomalias
positivas de Eu foram observadas em algumas amostras.
Os padrões spidergrams normalizados em relação aos valores do condrito sugeridos
por Thompson (1982) são caracterizados por profundas depressões em Ti, Nb e P e picos
em K e Ba. Nos diagramas discriminantes de ambientes tectônicos, os granitos estudados
caem no campo dos granitos pós-colisionais (Pearce,1996) e nos campos dos granitos
colisionais a pós colisionais nos diagramas de Thiéblemont & Tégyev (1994).
Os dados geoquímicos associados a química dos minerais máficos permitem
classificar os granitóides estudados como alcalinos metaluminosos.

4. GEOCRONOLOGIA
Dados U-Pb em zircão por TIMS (Guimarães et al., 2004), forneceu idade de 2050 ±
62 Ma no intercepto superior e 570 ± 21 Ma no intercepto inferior, interpretada como a idade
de cristalização dos granitóides do Batolito Solidão. Dados recentes obtidos por Laser
Ablation na Universidade de Montepellier, definiu uma idade de 630 ± 6 Ma, interpretada
como a sendo a idade de cristalização. Levando em consideração a idade da colisão

Brasilana, estimada ter ocorrido no intervalo 600 - 630 Ma, o Batolito Solidão representa
intrusão sin-colisional.
5. CONCLUSÕES
Os granitóides estudados mostram algumas características de rochas da associação
soshonítica. Entretanto, as fases minerais ferromagnesianas ricas em ferro, os valores
elevados de Fe#, associados aos elevados teores de alcalis e baixos teores de CaO e MgO
sugerem filiação alcalina metaluminosa para estes granitóides. A idade de cristalização
sugere que a intrusão dos granitóides do Batolito Solidão ocorreu durante a colisão
Brasiliana. A idade obtida, associada aos dados de campo e assinatura geoquímica,
sugerem que os granitóides estudados foram intrudidos em sítios extensionais associados a
megajuntas extensionais, durante a compressão Brasiliana.
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Resumo. Foraminíferos de zonas parálicas são amplamente reconhecidos como eficazes
ferramentas para identificar variações ambientais antigas e recentes provenientes de fatores naturais
e abióticos. Este trabalho tem por objetivo caracterizar as zonas de manguezais e canais estuarinos
dos rios Una, Pardo e Jequitinhonha utilizando os foraminíferos parálicos e dados geoquímicos do
sedimento. Na primeira campanha (período chuvoso), foram obtidas 770 testas de foraminíferos nos
canais e 763 nos manguezais, dentre as quais, respectivamente, 12,21% e 4,06% estavam vivos no
ato da coleta. Nesse período, foram registradas 19 espécies (13 encontradas nos canais e 17 nas
zonas de manguezal), sendo que Ammonia beccarii, Haplophragmoides wilbert, Nonion grateloupi,
Miliammina fusca, Trochammina inflata e Trochammina squamata são comuns aos três ambientes
estudados. Na segunda amostragem (período seco), registrou-se 125 testas nos canais e 272 nos
manguezais, das quais, respectivamente, 9,6% e 9,55% estavam vivos no momento da coleta. Nessa
campanha, foram identificadas 20 espécies (14 encontradas nos canais e 17 nas zonas de
manguezal), sendo A. beccarii, A. tepida, H. wilbert, T. inflata, T. squamata e Quinqueloculina fusca
encontradas nas três áreas de estudo. Ressalta-se que no rio Pardo foi registrada a presença das
espécies planctônicas Globigerinoides trilobus e Neogloboquadrina pachyderma, as quais são típicas
de ambientes marinhos distantes da costa, mas que provavelmente devido a influencia das correntes
de marés, foram transportadas para dentro do estuário. O trabalho ainda se encontra em andamento,
mas o estudo das associações de foraminíferos já está contribuindo para o reconhecimento das
condições dominantes dos ambientes estuarinos e áreas de manguezais analisadas, onde os
parâmetros abióticos são muito variáveis.

Palavras chave: Foraminíferos, Una, Canavieiras, Belmonte, zonas de manguezal.

1. Introdução:
O termo estuário é utilizado para designar ambientes que representam uma fronteira
entre os meios marinhos e fluviais, comunicando áreas oceânicas às zonas litorâneas (MAIA
et al., 2006). Já o manguezal é uma área situada na interface de ambientes terrestres e
marinhos e, assim como os estuários, estão entre os mais importantes ecossistemas
costeiros não só por sua biodiversidade como também pelo grande número de espécies de
alto valor econômico e social (SALEM et al., 2012).
Nas regiões de grandes movimentações urbano-industriais são encontrados
frequentemente os denominados elementos químicos não essenciais, produzidos
normalmente como rejeitos em processos fabris. Esses elementos químicos podem estar
associados ao material em suspensão em águas estuarinas, ligados a sólidos inorgânicos,
sólidos orgânicos e microorganismos. Existe ainda uma grande probabilidade de se unirem
a partículas sedimentares de granulometria muito fina, como silte e argila, devido à sua
grande superfície específica disponível (FRANZ, 2012).
Sendo assim, programas de diagnóstico, monitoramento e manejo de canais
estuarinos e zonas de manguezal, tornam-se cada vez mais necessários, devido à
quantidade de impactos gerados por conta desses eventos em áreas costeiras (QUEIROZ et
al., 2000). Também deve ser destacado que a aplicabilidade e o uso de bioindicadores tem
intensificado os estudos com organismos bentônicos já que estes são os mais expostos à
poluição (TEODORO et al., 2010). Dentre os organismos bentônicos, os foraminíferos
representam um dos grupos mais eficientes em estudos ambientais por conta de sua alta
sensibilidade, visto que tais microorganismos são pouco tolerantes a poluentes,
especialmente elementos químicos não essenciais e hidrocarbonetos (SAMIR, 2000).
Estes organismos tendem a ser os primeiros da comunidade parálica a responder
aos efeitos de estresse ambiental (PRAZERES et al., 2011), de modo que estudos
realizados com associações de foraminíferos bentônicos em regiões estuarinas e zonas de
manguezal são ferramentas muito importantes na indicação da qualidade ambiental dessas
áreas (LAUT et al., 2010).
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a qualidade ambiental das zonas estuarinas
Jequitinhonha, Una e Belmonte utilizando os foraminíferos parálicos como organismos
indicadores do estudo através de um estudo integrado com outros parâmetros geoquímicos
dos sedimentos.
2. Materiais e Métodos:
No âmbito do cumprimento dos objetivos deste trabalho estão previstas quatro
coletas. A primeira foi realizada de 25 a 27/11/2011, a segunda de 21 a 23/04/2012, a
terceira de 16 a 18/10/2012 e a última será realizada de 7 a 09/05/2013.
Dessas coletas, será obtido um conjunto amostral de 192 amostras, correspondentes
a 30 amostras de sedimentos superficiais de fundo nos canais estuarinos dos rios Una,
Pardo e Jequitinhonha (Figura 1), sendo 10 amostras em cada canal e 18 amostras de
sedimento superficial das proximidades de espécimes de Avicennia em zonas de manguezal
dos municípios de Una, Belmonte e Canavieiras (6 amostras em cada manguezal).
Em ambos os casos, as amostras foram acondicionadas em frascos plásticos com
tampa rosqueada, sendo adicionado o fixador Rosa de Bengala para corar os indivíduos
capturados vivos no ato da coleta. Em Laboratório, todas as amostras de sedimentos foram
submetidas às análises de granulometria e também as análises de sedimento: fósforo
assimilável, matéria orgânica e nitrogênio total. Por fim, Todos os métodos analíticos
escolhidos para as análises de determinação de nutrientes no sedimento seguiram os
procedimentos padrões estabelecidos pelos Laboratórios do Núcleo de Estudos Ambientais
– NEA (Instituto de Geociências/ Universidade Federal da Bahia).

Figura 1. Mapa de localização dos Municípios de Una, Canavieiras e Belmonte.

Fonte: PETROTECMANGUE-BASUL (QUEIROZ, 2011).

3. Resultados e Discussões:
Considerando-se a análise granulométrica, na primeira campanha (período chuvoso)
houve predomínio de areia grossa no canal do estuário do rio Una e de areia muito fina nos
rios Pardo e Jequitinhonha. Enquanto que para a segunda campanha, o rio Una apresentou
a mesma fração granulométrica, enquanto que nos rios Pardo e Jequitinhonha foi registrada
a predominância da areia fina. Essa situação evidencia a presença de um ambiente de alta
energia hidrodinâmica na região do canal do rio Una, enquanto que os canais dos rios Pardo
e Jequitinhonha um ambiente de baixa energia.
Já as zonas de manguezal dos estuários dos rios Una, Pardo e Jequitinhonha, houve
predomínio da fração silte para as três regiões. Essa situação sugere um ambiente de baixa
energia devido a sua composição granulométrica ser silte.
No rio Una, na primeira campanha, foram identificadas 12 espécies (04 encontradas
no canal e 12 registradas para o manguezal). Para a segunda campanha foram identificadas
16 espécies (11 registradas para o canal e 13 encontradas no manguezal) sendo as
espécies Ammonia beccarii, Haplophragmoides wilbert e Trochammina squamata,
encontradas tanto nas regiões do canal, quanto nas zonas de manguezal, a presença
dessas espécies no ambiente indica elevado teor de matéria orgânica. Tal informação é
confirmada através dos dados de M.O. para a região, pois durante a primeira campanha foi
registrado o valor de 3,32% e na segunda estação o valor de 1,07% nas áreas dos canais.
Enquanto que para as zonas de manguezal, obteve-se um valor de 1,9% no primeiro
período de coleta e 1,64% na segunda amostragem. Além disso, durante a segunda
campanha, houve uma abundância da espécie T. inflata, que são típicas de regiões com
baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Seguindo essa informação salienta-se que,
realmente, as maiores concentrações de oxigênio foram na primeira campanha, o que pode

está relacionado ao aumento de fluxo dos rios, devido as chuvas atípicas desse período
(Nov/2011). Enquanto que segunda campanha houve uma redução das concentrações de
oxigênio, as perdas de oxigênio dissolvido geralmente estão relacionadas ao consumo pela
decomposição da matéria orgânica, por perdas para a atmosfera, respiração de organismos
aquáticos, nitrificação e oxidação química de íons metálicos, como ferro e manganês
(FIORUCCI et al., 2005).
O rio Pardo, na primeira campanha, foi encontrado 13 espécies (11 no canal e 10 no
manguezal), dentre as quais A. beccarii, H. wilbert e T. inflata foram encontradas tanto na
área do canal, quanto na zona de manguezal. A presença dessas espécies indica que o
canal e zona de manguezal do rio Pardo são ambientes com altas concentrações de matéria
orgânica e nutrientes. Para a segunda campanha, foram obtidas 14 espécies (11 no canal e
7 no manguezal), destacando-se as espécies A.beccarii, E. excavatum, H. wilbert e T.
inflata, sendo que as espécies A. beccarii e o gênero Elphidium são típicas de ambientes
impactados, sugerindo que estão nessa região por serem espécies oportunistas, pois estão
presentes em uma área com altos teores de M.O. e fósforo. Assim, os dados de M.O. para o
rio Pardo na primeira campanha foi de 1,84% e de fósforo assimilável foi de 235,5% para
segunda campanha o valor de M.O. de 0,46% e fósforo assimilável de 39,42%.
Já a zona de manguezal, na primeira campanha, obteve-se um valor de M.O. de
1,84% e de fósforo assimilável de 273,5% e durante a segunda campanha o valor de M.O.
foi de 1,93% e de fósforo assimilável de 147,5%. Cabe ressaltar que foram registrados para
o canal e zona de manguezal do estuário do rio Pardo os maiores índices para M.O. e
fósforo assimilável, dentre as três áreas de estudo. Além disso, foram encontradas na zona
de manguezal as espécies planctônicas Neogloboquadrina trilobus e Neogloboquadrina
pachyderma, típicas de ambientes marinhos distantes da costa (Boltovskoy, 1965), mas que
provavelmente tenham sido transportadas para a zona de manguezal pelas correntes
marinhas.
Já o rio Jequitinhonha, na primeira campanha, foram identificadas 10 espécies (6 no
canal e 10 no manguezal), sendo as espécies: A. beccarii, H. wilbert e T. inflata
consideradas abundantes na região do canal e na zona do manguezal, devido a quantidade
alta de M.O. que foi de 0,81% e fósforo assimilável que foi de 52,82% para o canal na
primeira campanha. Enquanto que na zona de manguezal, obteve-se um valor de 1,17%
para M.O. e um valor de 77,25% para fósforo assimilável. Na segunda campanha, houve
registro de espécies no canal possivelmente devido aos baixos teores de fósforo assimilável,
nitrogênio total e M.O. Seguindo essas informações, tem-se o valor de 5,09% para fósforo
assimilável, 0,6% para nitrogênio total e 0,09% para M.O. na região do canal. Já para a zona
de manguezal foram identificadas 10 espécies, das quais se destacam H. wilbert,
Quinqueloculina fusca e T. inflata como principais (apresentando uma frequência acima de
5%). Além disso, as espécies H. wilbert e T. inflata destacaram-se como as espécies com
maior quantidade de testas coradas, provavelmente devido o aumento de nutrientes. Tais
dados são justificados, pela abundância de nutrientes e M.O. na região que foram de
48,86% para fósforo assimilável, e 1,17% para M.O.
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Resumo
Neste trabalho são apresentadas interpretações preliminares de resultados geoquímicos das rochas
do Complexo Cambaí, com diferenças significativas entre a porção norte e a sul da Folha Lagoa da
Meia Lua, no Rio Grande do Sul, que indicam que estas evoluem desde rochas com características
de adaquíto até rochas com características de arcos modernos.
Palavras-Chave: Complexo Cambaí, adaquitos, Escudo Sul-Rio-Grandense, rochas de arco.
Abstract
This work presents preliminary interpretations of geochemical results of the Cambaí Complex, with
significant differences between the northern and southern of the Lagoa da Meia Lua Quadrangle, in
Rio Grande do Sul State, indicating that they evolve from adakites to modern arc rocks.
Keywords: Cambaí Complex, adakites, Sul-Rio-Grandense Shield, arc rocks.

1- Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados geoquímicos preliminares
obtidos

no Complexo

Cambaí,

que compreende rochas

dioríticas,

tonalíticas

e

trondhjemíticas, com granitos e gabros associados. Os dados aqui apresentados foram
obtidos durante o mapeamento geológico da Folha Lagoa da Meia Lua (SH.21-Z-B-VI 1:100.000) pela CPRM.
2- Geologia Regional
O

Escudo

Sul-Rio-Grandense

está

compartimentado

em

quatro

unidades

geotectônicas: Terrenos Taquarembó, São Gabriel (TSG), Tijucas e o Batólito de Pelotas
(e.g. Almeida, 1969; Hasui et al., 1975). O TSG, no qual se insere a área de estudo, é
composto por rochas neoproterozóicas a eo-paleozóicas, predominantemente com
assinatura isotópica juvenil, dispostas em faixas de direção preferencial NE-SW. Este
terreno pode ser subdividido em cinco grandes unidades petrotectônicas: (1) rochas
metamórficas e granito-gnáissicas do Complexo Cambaí (890 a 690 Ma); (2) seqüências
vulcanossedimentares do Cinturão Metamórfico Vacacaí (760 a 700 Ma); (3) Complexo
Ofiolítico Cerro Mantiqueiras, cujos resultados encontradas até o momento mostram idades
ao redor de 740 Ma; (4) magmatismo sin- a tardi-colisional (720 a 680 Ma) e; (5)
magmatismo pós-colisional (600 a 540 Ma)(Saalman et al., 2006; Philipp et al., 2002).

Figura 1. Localização e contexto geológico regional da área de estudo. A- Complexo Cambaí a sul do
Granito Jaguari/Lavras e B- Complexo Cambaí a Norte.

3- Geologia Local
As rochas do Complexo Cambaí compreendem granito-gnaisses originadas entre
890-680Ma,

derivados

de

rochas

ígneas,

em

sua

grande

maioria,

mas

não

necessariamente, deformadas e metamorfizadas, raramente gnaissificadas, na sua maior
parte com características isotópicas juvenis. Compreende monzogranitos, granodioritos,
dioritos, tonalitos e trondhjemitos podendo chegar até a gabros e granitos.
Na Folha Lagoa da Meia Lua ocorrem duas áreas de exposição do Complexo
Cambaí (Figura 1), uma ao norte dos granitos Jaguari/Lavras do Sul (na região de Vila da
Palma, entre as cidades de Vila Nova do Sul e São Gabriel) com idades U-Pb em zircão
entre 760 – 680Ma; e outra ao sul do Granito Jaguari, com idades U-Pb em zircão entre 890
– 700Ma. Estas duas áreas foram separadas por estarem em descontinuidade física e por
apresentarem um padrão tectono-estrutural distinto. Na primeira área a estruturação é
marcadamente leste-oeste; na segunda, há o predomínio de estruturas N10ºE (Fernandes et
al., 1995; Chemale Júnior et al., 1995; UFRGS, 1997; Garavaglia et al., 2002).
4- Geoquímica
Apesar das duas áreas de exposição do Complexo Cambaí apresentarem
composição cálcico-alcalina de baixo K, de ambiente de arco de ilhas e/ou na porção frontal
do arco magmático (Silva Filho e Soliani Júnior, 1987; Chemale Júnior et al., 1995; elas

mostram diferenças peculiares. As rochas a sul, mostram uma assinatura mais primitiva,
com padrões semelhantes ao do tipo MORB, enquanto que as rochas a norte, têm padrões
semelhantes ao do tipo OIB. Este comportamento pode ser notado olhando o diagrama
para ETR (Figura 2). Estas diferentes fontes também podem ser constatadas nos diagramas
da figura 3, onde as rochas da porção norte mostram-se mais evoluídas, sugerindo uma
maior contaminação crustal e/ou espessamento, na medida em as rochas ficam mais
jovens, indicando uma evolução desde rochas com características adaquíticas até rochas
formadas em ambientes de arcos modernos (Figura 3D).

Figura 2. Diagrama de Elementos Terras Raras das amostras do Complexo Cambaí na Folha Lagoa
da Meia Lua, normalizado pelo OIB de Sun e McDonough (1989).

5- Conclusões
Os dados preliminares mostram que, apesar das rochas do Complexo Cambaí serem
caracterizadas como de arco magmático, estas rochas apresentam diferenças evolutivas
que variam com a idade, desde rochas com características adaquíticas, na porção sul, até
rochas com características de arcos modernos, na porção norte da Folha Lagoa da Meia
Lua, sugerindo uma maior contaminação crustal e/ou espessamento da crosta.
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Figura 3. Diagramas para rochas vulcânicas: a) Ta/Yb vs. Th/Yb (Pearce, 1983); b) Th/Yb vs. Nb/Yb
(Pearce, 1983; c) Diagramas de ambientes tectônicos para rochas graníticas de Pearce et al. (1984);
d) Diagrama Sr/Y vs. Y (Martin, 1999). Quadrados azuis, rochas localizadas a norte do Granito
Jaguari, quadrados vermelhos as rochas situadas a sul.
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Resumo
Este trabalho foi realizado nas microbacias hidrográficas dos Córregos Carvalho e Berra
Onça, localizadas no município de Lajinha-MG. Com objetivo de identificar áreas de fragilidade
ambiental, através de análise dinâmica do ambiente, foram realizadas análises de água que
mostraram que os parâmetros analisados estão dentro dos limites estabelecidos pela Portaria do
Ministério da Saúde, nº 2.914/2011. Os solos estudados por DRX, mostraram as características
do material parental, sendo pouco evoluídos, com grande presença de minerais primários.

Palavras-chave: Qualidade ambiental, Lajinha-MG, Córrego Carvalho, Córrego Berra Onça.

Abstract
This study was conducted in the watersheds of Carvalho and Berra Onça streams, in
the Lajinha county (MG). The ultimate goal is the achievement of geoenvironmental studies,
identifying areas of environmental fragility, through dynamic analysis of the environment. The
water analyzes showed that the analyzed parameters are within the limits established by
Ordinance of the Ministry of Health, nº. 2.914/2011. The soils studied by XRD, show the
characteristics of the parent material, being immature, with great presence of primary
minerals.

Key words: Environmental quality, Carvalho and Berra Onça streams, Lajinha-MG,
1 – Introdução
As microbacias dos Córregos do Berra Onça e do Carvalho (Figura 1 A e B),
localizam-se no município de Lajinha, leste do estado de Minas Gerais. A primeira tem
aproximadamente 4 km2 e abrange em seu trecho médio, parte da área urbana do
município. A segunda tem aproximadamente 40 km2, abrangendo grande parte da zona rural
do município. Segundo Rocha et al. (2002) o clima pode ser classificado como clima tropical
úmido, com médias de temperatura a 18°C e com 1.100 mm de chuvas ao longo do ao ano.

A
Figura 1 – Mapas de localização da microbacia do
Córrego Berra Onça (A) e Córrego do Carvalho (B).

2 – Geologia

B

O município de Lajinha está inserido no domínio do Cinturão Araçuaí, na porção
setentrional da província da Mantiqueira, Noce et al. (2007), localizada sobre a formação suíte
intrusiva Galiléia, no tonalito homônimo, composto principalmente por plagioclásio, quartzo, Kfeldspato, biotita, hornblenda, epidoto/clinosoisita. Caracteriza-se por tonalidade cinza,
granulação geralmente média a grossa, textura granular hipidiomórfica.

3 - Materiais e Métodos
Para a execução desse trabalho realizou-se: aquisição e preparação de bases
cartográficas, confecção dos mapas de declividade das microbacias a partir do modelo digital do
terreno, utilizando o Software ArcGis 9, reconhecimento geológico, coleta e análise de solo para

a análise mineralógica por DRX, realizado no laboratório de solos da UFV; coletas e análises de
águas superficiais para análises químicas, realizadas pelo laboratório SGS-GEOSOL.

4 - Resultados
Na Tabela 1, verifica-se que os parâmetros analisados estão dentro dos limites
estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde no 2914/2011 para qualidade dos recursos
hídricos. Verifica-se maiores valores de pH, condutividade elétrica e amônia na amostra coletada
no Córrego Berra Onça, podendo ser explicados pela existência de um antigo Lixão, localizado
no topo do morro, próximo às nascentes, sendo potencialmente uma fonte de contaminação. Os
valores de Ca+2 e HCO3- também estão elevados em relação a amostra coletada no Córrego
Carvalho que mesmo tendo seu solo intensamente cultivado (utilização de quantidades
consideráveis de calcário), apresentaram valores menores. A alteração nestes dois parâmetros
reforça ainda mais a influencia do lixão nos resultados das análises.

Tabela 1 – Resultado das análises das águas dos Córregos Carvalho e Berra Onça.
Parâmetros

Córrego Berra Onça

Córrego Carvalho

Portaria Ministério da Saúde

pH
Turbidez (NTU)
Sólidos suspensos (mg/L)
Condutividade Elétrica
DBO (mg/L)
OD (mg/L)
NH3 (mg/L)
N. Nítrico (mg/L)
P total T (mg/L)
²+
Mg (mg/L)
²+
Ca (mg/L)
+
Na (mg/L)
+
K (mg/L)
HCO3 (mg/L)
Cl (mg/L)
F (mg/L)

7,1
0,2
21,0
72,3
<2
6,81
0,08
0,07
0,06
0,76
4,26
3,65
3,04
20,1
2,89
< 0,1

6,02
40,7
35,0
36,6
<2
7,37
0,02
0,18
0,05
0,52
1,11
1,29
3,32
8,02
2,89
< 0,1

6,0-9,0
< 0,5 uT
<5
5
1,5
1
0,05
200
250
1,5

Os resultados das análises de DRX refletem as características do material de origem
desses solos (ortognaisses, paragnaisses, migmatitos e granitoides). Os solos demonstram
semelhança, pouco evoluídos, pouco intemperizados, pois nas três frações são observados
presença de minerais primários. Na fração areia é verificado predomínio do quartzo, forte
presença de feldspatos, os quais estão sujeitos nos processos de hidrólise, a formação de
caulinita. Este fato é verificado de forma intensa com a presença da caulinita nas frações silte e
argila. Na fração silte foi encontrada grande variedade de minerais primários e secundários, com
predominância do quartzo, mica e caulinita. A caulinita nas frações grosseiras não é comum,
entretanto a sua marcante presença se deve à formação de microagregados de argila. Na fração

argila, de forma análoga ao comportamento encontrado com as demais frações, é constatado
grande semelhança entre os solos. É verificado predomínio da caulinita e ilita.

Fração Areia

Fração Silte

Figura 2 - Difratogramas das amostras de solos
Am-As-1 (Berra Onca) , Am-As-2 (Carvalho),
Am-As-3 (Carvalhinho). Mi mica, Qz quartzo,
Pg plagioclásio, Hm hematita, Ka caulinita, Gb
gibbsita, Gt goethita, An anatásio, ILI ilita, Mh
maghemita.

Fração Argila
5 - Considerações Finais
Os resultados dos parâmetros analisados nas amostras das águas de ambas as
microbacias foram considerados satisfatórios, visto que todos eles estão dentro dos limites
estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 para qualidade da água.
Deve-se atentar apenas para os aumentos relativos das concentrações de amônia,
condutividade elétrica, pH, cálcio e bicarbonatos da amostra coletada próximo a nascente do
Córrego Berra Onça, necessitando de um monitoramento constante deste local.
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Resumo
Os Espectrômetros de fluorescência de Raios X (FRX) tem sido utilizados em
geoquímica desde 1960 com segurança. No entanto, em virtude de avanços recentes nos
usos de equipamentos portáteis para determinação de metais em amostras geoquímicas,
alguns ainda necessitam de pequenos ajustes de projeto para que não só atenda a
legislação brasileira de radioproteção, mas sejam completamente seguros, em todas as
condições de uso. O presente trabalho mostra o levantamento radiométrico realizado junto
ao um equipamento portátil de FRX e uma das propostas de ajustes de projeto no uso mais
seguro de um desses analisadores em estações de trabalho metálicas.
Palavras-chave: fluorescência de raios X, portátil, geoquímica, segurança, radiação.

Abstract
X-ray spectrometers have been used in geochemical since the early 1960s with
safety. Nevertheless as long as handheld X-ray analyzers have been used for metal
measurement in geochemical samples, some equipments require minor design adjustments
in order to be adjusted to the rules of the National Council of Nuclear Energy as well to be
completely safe, in all uses. This work shows the Radiometric Monitoring that was and a
proposal of design modification for a safest use of one of these analyzers in a metallic
workstation.
Keywords: X-ray fluorescence, portable, geochemistry, safety, radiation.

1.Introdução
A partir do começo do séc. 21 o desenvolvimento de detectores semicondutores
compactos (SiPIN) e o aparecimento de tubos de raios X de baixa potência com alvos de
diversos metais, sem necessidade de refrigeração com nitrogênio líquido, favoreceram ao
desenvolvimento de sistemas de FRX portáteis. Esses sistemas difundiram-se amplamente
na análise de identificação de ligas metálicas e também na área de geologia, por oferecerem
vantagens em relação aos sistemas fixos: facilidade de transporte, rapidez na análise,
resultado imediato sem pré tratamento da amostra, leveza associada a robustez, etc. Esses
equipamentos emitem radiação de raios X ao serem energizados com voltagens até 50 kV,
após o disparo por gatilho mecânico. No Brasil os sistemas portáteis de FRX são utilizados
acoplados em workstations. Em função de ser uma fonte de radiação e por seus efeitos
cumulativos, a legislação brasileira (CNEN), a fim de reduzir a exposição dos operadores,
exige limites mais rigorosos que a United States Nuclear Regulatory Commission, tendo sua
utilização restrita e sob monitoramento ambiental.

2.Histórico e Motivação
Atualmente existem várias marcas de equipamentos de fluorescência portáteis no
mercado e um dos critérios recomendados no processo de seleção para análise de rochas e
minerais no suporte a estudos geoquímicos é o de evitar a compra de equipamentos que
possuam defeitos de projeto significativos, que exponham os operadores a doses
cumulativas de radiação.
O limite de dose efetiva anual de corpo inteiro para trabalhador com radiação
ionizante é de 20 mSv. Portanto, considerando um trabalhador 40 h/semana em um ano
com 50 semanas, o limite derivado passa a ser de 10 µSv/h. O limite de dose anual de corpo
inteiro para um indivíduo do público é de 1 mSv.
Em função disso, o presente estudo pretende apresentar uma forma simples e
robusta de monitoramento e como reduzir os limites de exposição ao requerido pelas
normas brasileiras de forma a garantir o máximo de segurança ao operador no uso do
sistema portátil de FRX.

3.Materiais e Métodos
Para avaliação da exposição ambiental foi realizado um levantamento radiométrico
com um monitor de radiação tipo Geiger-Müller, fabricado pela MRA, modelo GP-E. O
monitor foi calibrado em empresa credenciada pela CNEN em 10/06/2010.
O equipamento portátil de Fluorescência de Raios X (FRXP) que foi monitorado é
fabricado pela Innov-X Systems (atualmente Olympus Corporation). O equipamento é da
linha Delta Premium, modelo DP-6000-C. É constituído por um detector SDD (Silicon Drift
Detector), um mini-tubo de raios X com anodo de Rh que pode operar de forma otimizada
nas tensões de 40 kV (máxima) e 10 kV. A potência máxima de operação é de 4 W. O
tempo total de exposição foi de 90 a 150 segundos, sendo realizadas três corridas por
medição. O levantamento radiométrico foi realizado ao redor do equipamento acoplado à
workstation (estação de trabalho). A CNEN fornece o certificado de dispensa de requisitos
de proteção radiológica para equipamentos que possuem uma estação de trabalho, após
comprovação por medição e somente para uso com esse acessório.
Durante as medidas a 10 cm da estação de trabalho, para verificar a taxa máxima de
exposição foi utilizada uma folha de papel, simulando uma amostra. Esse seria o caso mais
crítico e é possível, pois existem aplicações de monitoramento ambiental usando folhas
finas ou filtros impregnados com o material que se deseja analisar ou ainda pequenos
fragmentos de amostra. Sabe-se que materiais diferentes tem índices de absortividade
distintos para os Raios X, disso decorre que, dependendo do tipo de rocha, haverá uma
menor absorção da radiação, deixando o operador mais exposto à radiação que for
espalhada na rocha. Esse procedimento foi repetido após a colocação de uma folha de
chumbo de 2,0 mm de espessura como blindagem adicional no interior da tampa, na área da
direção do feixe de Raios X.
4.Resultados e Discussões
A Tabela 1 apresenta medidas ao redor da estação de trabalho, antes e após a
colocação da folha de chumbo. Todas as medições foram realizadas com o equipamento de
FRXP dentro da estação de trabalho. As medidas de dose devido aos raios X foram obtidas
na superfície da tampa da estação de trabalho e a 10 cm da direção do feixe de raios X.
A dose excede ao limite derivado para trabalhadores apenas na direção do feixe de
raios X junto à superfície superior (15 µSv/h). Fixando uma folha de Pb com espessura de
2mm na superfície externa na direção do feixe foi observado uma redução na taxa de dose
de 15,0 µSv/h para 1,0 µSv/h e a uma distância de 10 cm para o Background (Bg) do local.

A estação não possuía indicação de ter restrição na tampa. As instruções de que a
superfície da tampa não era segura durante o funcionamento do equipamento foram
fornecidas durante o treinamento de funcionamento dados pelo representante no Brasil.

5.Conclusões
Os resultados mostram que a taxa de dose excede ao limite derivado para
trabalhadores apenas na direção do feixe de raios X junto à superfície superior (15 µSv/h).
Fixando uma folha de chumbo com espessura de 2,0 mm na superfície externa na direção
do feixe foi observado uma redução na taxa de dose de 15,0 µSv/h para 1,0 µSv/h e a uma
distância de 10 cm para o Bg do local. Uma pequena chapa de aço inoxidável teria
resultados similares.
Da forma que o equipamento foi projetado e face às restrições impostas pela
legislação e limites de exposição, não se recomenda que medidas com o equipamento de
FRXP fora da estação de trabalho sem que haja um treinamento mais rigoroso, associado à
uma monitoração de área e que os operadores utilizem sempre dosímetros pessoais. Além
disso, podemos considerar que a rotina de preocupação com a segurança radiológica no
processo de análise do equipamento de FRXP pós-compra foi uma excelente prática;
mostrando que ações proativas simples podem contribuir de forma importante na melhoria
do projeto de segurança, com a diminuição dos níveis de exposição às radiações ionizantes
dos operadores e melhorando o projeto do fabricante.
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Resumo
Os geoquímicos de exploração tem utilizado com sucesso equipamentos
analisadores por fluorescência portátil (FRXP) para levantamentos em campo. Seu uso é
permitido no Brasil após um levantamento radiométrico ambiental e acompanhamento com
dosímetros. O presente trabalho mostra o monitoramento radiométrico realizado e uma das
propostas de ajustes de projeto no uso mais seguro de um desses analisadores fora de
estações de trabalho metálicas.
Palavras-chave: fluorescência de raios X, portátil, geoquímica, segurança, radiação, campo.

Abstract
Exploration geochemists have been successfully used handheld X-ray analyzers
(XRFP) for field survey. Those devices are allowed to be used in Brazil after an
environmental radiometric survey e with the use of personal dosimeters for monitoring. This
work shows the Monitoring that was done and a proposal of design modification for a safest
use of one of these analyzers without the use of a metallic workstation.
Keywords: X-ray fluorescence, portable, geochemistry, safety, radiation, field.

1.Introdução
Os sistemas portáteis de fluorescência de raios X (FRX) difundiram-se amplamente
na análise de identificação de ligas metálicas e também são aplicados na área de geologia.
Estes equipamentos oferecem vantagens em relação aos sistemas fixos: portabilidade,
rapidez na análise, resultado imediato sem pré tratamento da amostra, leveza associada a
robustez etc. Esses equipamentos emitem radiação de raios X ao serem energizados com
voltagens até 50kV, após o disparo por gatilho mecânico ou através de software proprietário,
podendo estar conectado ou não a um computador. Devido aos níveis de exposição à

radiação e por não existirem proteções adequadas para garantir a segurança esses
equipamentos seguem normas rigorosas de utilização, treinamento constante dos
operadores,

profissionais

dosimetrados

e

acompanhamento

por

representantes

credenciados junto à CNEN.
2.Histórico e Motivação
Os equipamentos de fluorescência de raios X portáteis (FRXP) destacam-se por sua
facilidade de transporte e autonomia, seu baixo custo, o seu fácil manuseio, o fato de não
ser necessário nenhum processamento adicional em análises qualitativas de amostras, e
tem sido usado para uma pré-triagem de amostras ainda no campo, para definições de
cunhas de concentração em prospecção geoquímica ou de contaminação em solos, em
procedimentos de remediação. Face às características de projeto e às restrições impostas
pela legislação quanto aos limites de exposição, não se recomenda que medidas com o
equipamento de FRX fora da estação de trabalho sem que haja um treinamento mais
rigoroso, associado à uma monitoração de área e que os operadores utilizem sempre
dosímetros pessoais em suas atividades com o equipamento em funcionamento.
O limite de dose anual de corpo inteiro para trabalhador com radiação ionizante é de
20 mSv (Norma CNEN-NN-3.01 Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica). Portanto,
considerando um trabalhador 40 h/semana em um ano com 50 semanas, o limite derivado
passa a ser de 10 µSv/h. O limite de dose anual de corpo inteiro para um indivíduo do
público é de 1 mSv.
Em diversas páginas da internet e folhetos de propaganda, observam-se modelos
fotográficos utilizando o equipamento em condições de campo, que, se fossem em uso real,
exporiam o usuário à radiação. Algumas empresas comercializam acessórios para bloquear
a dispersão fora da amostra através de anteparos ou aumentar a distância do operador à
fonte de emissão. O uso de equipamentos de proteção individual ou anteparos se
apresentam como uma forma segura de redução do nível de exposição.
Em função da necessidade de aumentar a segurança para manuseio em análises de
campo, o presente estudo pretende apresentar uma forma simples e robusta de
monitoramento e uma tentativa de construir um anteparo adequado para aumentar a
segurança, respeitando as determinações das normas brasileiras.

3.Materiais e Métodos
Para avaliação da exposição ambiental foi realizado um levantamento radiométrico
com um monitor de radiação tipo Geiger-Müller, fabricado pela MRA, modelo GP-E. O
monitor foi calibrado em empresa credenciada pela CNEN em 10/06/2012.
O equipamento portátil de fluorescência de raios X (FRXP) que foi monitorado é
fabricado pela Innov-X Systems (atualmente Olympus Corporation). O equipamento é da
linha Delta Premium, modelo DP-6000-C. É constituído por um detector SDD (Silicon Drift
Detector), um mini-tubo de raios X com anodo de Rh que pode operar de forma otimizada
nas tensões de 40 kV (máxima) e 10 kV. A potência máxima de operação é de 4 W. O
tempo total de exposição foi de 90 a 150 segundos, sendo realizadas três corridas por
medição. O levantamento radiométrico foi realizado ao redor do equipamento em condições
reais de análise.
Foram utilizados dois plugues distintos durante a medição, um de arenito Botucatu
(massa específica 2,65 g/cm3) de 38,1mm de altura e de 38,1mm de diâmetro e outro de
anidrita (massa específica 2,97 g/cm3) de 76,2mm de altura e de 38,1mm de diâmetro.
Outros ensaios foram realizados em um trombolito originário da Formação Riachuelo, Bacia
de Sergipe, idade aproximada 95 milhões de anos (massa específica aproximada 2,71
g/cm3) e em uma caixa de testemunhos de 10,2 cm de diâmetro de um poço não
identificado. Foram realizadas algumas medições utilizando anteparos confeccionados em
oficinas da Petrobras, com chapa de 2mm de espessura de aço inoxidável AISI 316.
4.Resultados e Discussões
Os resultados apresentados foram realizados e condições normais de medição em
plugues cilíndricos ou em um trombolito, simulando um afloramento com medidas na altura
do tórax ou abdômen. As medições em plugues foram feitas sobre uma bancada de
madeira, com e sem anteparos de aço inoxidável. O valor de background (Bg) foi de
0,25±0,1 µSv/h. As taxas de doses foram superiores 200±5 µSv/h para a superfície do
plugue de arenito e 50±1 µSv/h, a 10 cm da bancada. Para o plugue de anidrita, nas
mesmas condições os valores foram 50±1 µSv/h próximo à superfície e 2,0±0,2 µSv/h, a 10
cm da bancada.
Colocando-se um anteparo tipo bandeja durante as medições com o plugue de
arenito, foram obtidas doses de Bg na posição do abdômen e nas mãos do operador e
25±0,1µSv/h a 10 cm da lateral do plugue. Com o anteparo removível foram obtidas na
lateral 2,5±0,2µSv/h a 50 cm da lateral do plugue e Bg nas mãos do operador.

As medidas junto ao trombolito foram feitas em cinco posições distintas sem o
anteparo e variaram de 2,0 µSv/h a 20 µSv/h, dependendo da superfície da rocha analisada.
As doses de 2,0 µSv/h foram obtidas para superfícies planas, que é a condição ótima para
quantificação elementar. Com o anteparo, nas mesmas condições foi obtido somente Bg nas
mãos e abdômen do operador.
Nas medidas radiométricas da caixa de testemunhos sem o anteparo foram obtidos
os valores de 10±0,2µSv/h a 10 cm da superfície e background nas mãos e abdômen do
operador.
5.Conclusões
Em função dos resultados obtidos recomenda-se que, quando for utilizado o
equipamento de FRX em "plugues" sobre bancadas, deve-se utilizar uma barreira física
(anteparo de blindagem das radiações) de modo a reduzir as doses para trabalhadores com
radiações ionizantes aos níveis permitidos.
As intervenções realizadas, junto ao equipamento portátil de FRX, para diminuição
da exposição às radiações ionizantes foram eficientes. Todas as medidas na posição do
operador foram aos níveis de exposição à radiação de fundo (Bg).
Ao utilizar o FRXP fora da estação de trabalho; deve-se evitar permanecer próxima a
parte lateral do equipamento e sempre com o uso de anteparos de aço inoxidável com pelo
menos 2mm de espessura. Adicionalmente, essas operações devem ser feitas após um
treinamento detalhado quanto aos riscos da atividade e um levantamento radiométrico
ambiental, descrevendo as condições de seguras de uso do equipamento de FRX portátil.
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Resumo
Os argilominerais são utilizados nas indústrias de petróleo, papel e cerâmica,
embora poucos esforços na sua caracterização química e no uso como materiais de
referência tenham sido feitos no Brasil. Esse trabalho trata de uma dessas tentativas para
encontrar bons candidatos de argilominerais para materiais de referência e para remover
algumas impurezas minerais.
Palavras-chave: argilominerais, materiais de referência, caracterização mineralógica, remoção

de impurezas, difratometria de raios X.
Abstract
Clay minerals are used in paper, petroleum and ceramic industries, although a few
efforts in their chemical characterization and use as certified reference materials has been
done in Brazil. This work deals of one of these tries for finding good clay mineral candidates
for reference materials and to remove some mineral impurities.
Keywords: clay minerals, reference materials, mineralogical characterization, impurities
removal, X-ray diffraction

1.Introdução
Este trabalho refere-se às atividades desenvolvidas através do projeto da Rede
Temática de Estudos em Sedimentologia e Estratigrafia “Desenvolvimento de metodologia
para a obtenção de padrões monominerálicos (materiais de referência) de argilominerais,
destinados à aferição de diversas técnicas analíticas”, estabelecido entre o Centro de
Tecnologia Mineral e a Petrobras. No âmbito do Projeto, foram desenvolvidas amostragens
de argilominerais de diferentes regiões do Brasil e, posteriormente, a concentração da

fração argila e a purificação nos laboratórios do Centro de Tecnologia Mineral. Após esta
etapa, as amostras foram caracterizadas mineralogicamente.
O interesse foi o de obter amostras de argila com a maior pureza possível, sem a
utilização de produtos químicos que alterassem de forma danosa sua morfologia ou que
descaracterizassem suas fases cristalinas. A finalidade dessas amostras foi utilizar em
técnicas analíticas como a difratometria de raios X e a espectrometria de infravermelho,
utilizando amostras de argilominerais brasileiras, comparando com fichas de bancos de
dados internacionais.
2.Histórico e Motivação
Muitos dos argilominerais disponíveis no Brasil tem como a sua principal utilização
na indústria de petróleo (fluidos de perfuração e catalisadores), papel e cerâmica e quando
há o interesse da indústria, é mais fácil o esforço no estabelecimento de estudos
interlaboratoriais para sua caracterização. No entanto existem poucos materiais de
referência no Brasil e menos ainda, aqueles que tenham uma pureza representativa para
aferição de técnicas analíticas, tais como difratometria de raios X (DRX) e a espectrometria
de infravermelho (IV). Em geral, parte-se de amostras bem caracterizadas e homogêneas,
mas que tenham potencial para ser utilizadas como material de referência para análises
químicas. Nesse sentido, as amostras de argilas disponíveis para verificação geralmente
são provenientes de repositórios como a Clay Minerals Society.
Esse trabalho teve como objetivo a seleção de potenciais candidatos para amostras
de referência e processos simplificados de purificação, que não provocassem alteração
estrutural de argilominerais.
3.Materiais e Métodos
Foram utilizadas uma amostra de folhelho da Pedreira Sucal da Formação Irati (PR)
e as amostras de folhelhos coletadas em afloramentos no estado de Tocantins (TO). As
análises por difratometria de raios X indicaram que essas amostras apresentam de
carbonato de cálcio em sua composição.
Em laboratório as amostras foram homogeneizadas e tratadas, visando concentrar
os argilominerais e eliminar as impurezas mineralógicas, tais como quartzo. As amostras
que apresentaram carbonato de cálcio em sua composição foram tratadas com solução
tampão em condições brandas para eliminar o carbonato.

A metodologia aplicada para remoção de carbonato acrescentou uma modificação
nos procedimentos apresentados por Jackson (1969) apud Moore e Reynolds Jr. (1989),
baseado nos princípios de Le Chatelier. Adicionaram-se 10 g de amostra em um kitassato
(500 mL) contendo 250 mL da solução tampão. Para acelerar o processo de remoção do
CO2, o kitassato foi colocado em ultrassom aquecido a 45 0C e foi adicionado vácuo ao
sistema, por período de 1 a 2 horas.
A amostra Sucal na fração de granulometria menor que 0,020 mm é constituída por
ilita, clorita, caulinita e dolomita. Devido à presença de dolomita foi realizado o tratamento de
com solução tampão ácido acético-acetato. O tratamento por um período de 9 horas foi
suficiente para a remoção da dolomita. Esta amostra não se mostrou boa para aplicação
como referência em virtude de se tratar de uma amostra composta por um interestratificado
de ilita-clorita.
Foram estudadas adicionalmente duas amostras denominadas de Tocantins Claro e
Tocantins Escuro. A amostra Tocantins Claro é constituída por caulinita, quartzo, muscovita,
e uma pequena concentração de carbonato de cálcio. A amostra foi submetida ao processo
de tratamento com solução tampão, sendo o tratamento por um período de duas horas
suficiente para remoção do carbonato de cálcio presente na amostra. A amostra Tocantins
Escuro é constituída por caulinita, quartzo e uma pequena concentração de chamosita e
carbonato de cálcio.
Cerca de 400 g de amostra foram desagregadas no ultrassom, por 10 minutos, com
600 mL de água destilada, à temperatura média de 27 oC. A fração argila foi concentrada
através da separação por sedimentação pela Lei de Stokes, em provetas de 2 litros, por
suspensão, segundo o método da Embrapa (1997). Foram coletadas alíquotas em intervalos
de 24 e 48 horas. As amostras coletadas foram secas por evaporação a 50 °C, em estufa
com ventilação. Posteriormente foram pesadas, desagregadas e enviadas para a
caracterização mineralógica no MEV/EDS, DRX, análise química, Sedigraph e densidade.
A análise de densidade foi realizada em um aparelho AccuPyc 1330 Pycnometer a
hélio (He) da Micrometics Intrument Corporation. O resultado obtido é decorrente da média
de cinco leituras.
As análises no microscópio eletrônico de varredura foram realizadas em um
equipamento modelo Quanta 400 da FEI-Bruker. As amostras foram metalizadas com ouro e
analisadas nos módulos elétrons secundários, elétrons retroespalhados e EDS.

As análises químicas das amostras estudadas foram realizadas no Laboratório ALS –
Chemex, através do método de fluorescência de raios X (FRX) e perda ao fogo.
4.Resultados e Discussões
O método combinado da utilização de tampão ácido acético, ultrassom e vácuo
reduziu em pelo menos 15 horas o processo convencional de eliminação de carbonato das
amostras de argilominerais, que seria de 24 a 48 horas. Esse tempo poderia ser ainda maior
no caso da massa utilizada no tratamento (400g). Não foram observados danos às
estruturas dos argilominerais submetidos aos tratamentos propostos.
5.Conclusões
O procedimento combinado utilizando o tampão acetato tradicional modificado com
vácuo e ultrassom foi eficiente na remoção de carbonato, sem que houvesse dano estrutural
aos argilominerais. Com a utilização de vácuo e ultrassom reduziu-se para até 9 horas o
processo convencional de eliminação de carbonato das amostras de argilominerais, que
seria de 24 a 48 horas, em uma massa significativa de amostra (400g).
Algumas das amostras testadas (Tocantins Claro e Escuro) mostraram potencial
para servir com material de referência, obtido com tratamento simples de remoção de
impurezas de quartzo por suspensão e sedimentação.
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RESUMO A ocorrência de movimentos de massa depende da disponibilidade de material a
ser mobilizado, e essa disponibilidade está intimamente relacionada com o intemperismo. O
intemperismo acarreta mudanças geoquímicas e mineralógicas, sendo capaz assim, de
modificar as propriedades mecânicas dos materiais e de promover os deslizamentos. A área
objeto desse estudo foi a bacia do Córrego do Príncipe, em Posse,Teresópolis/RJ, onde se
desenvolveu uma corrida de detritos com 3,6 km de extensão, que foi alimentada em parte
por inúmeros escorregamentos adjacentes. Amostras coletadas em dois perfis expostos em
cicatrizes de escorregamentos, desenvolvidos sobre rochas graníticas, foram analisadas por
Espectrômetria de Fluorescência de Raios-X (EDXRF) e Difração de Raio-X (DRX). Foram
empregados o Índice Químico de Alteração (Chemical Indices of Alteration – CIA), e o
Diagrama Ternário A-CN-K para avaliar a tendência das alterações. Nos dois perfis
estudados, observou-se a degradação dos feldspatos e formação dos minerais caulinita e
gibbsita. Com a evolução dos processos intempéricos Ca, Na e K diminuem a concentração
enquanto o Al tem comportamento oposto. O processo de intemperismo observado não
apresentou uma evolução linear em termos geoquímicos (CIA) ou mineralógicos partindo
dos corestones em direção ao topo do perfil
Palavras-chave: Geoquímica; mineralogia; intemperismo; rochas graníticas; movimentos de
massa
1. INTRODUÇÃO
Em Janeiro de 2011, a região serrana do Rio de Janeiro foi assolada por inúmeros
escorregamentos em encostas urbanas e rurais, e corridas de massa ao longo das
drenagens. Segundo DRM (2011), os condicionantes dos movimentos de massa envolveram
a combinação de características geológicas, morfológicas, hidrológicas e uso do solo, que
identificam a região serrana como de alta susceptibilidade a escorregamentos, e um evento
extremo de chuva.
A ocorrência de movimentos de massa depende da disponibilidade de material a ser
mobilizado, e essa disponibilidade está intimamente relacionada com o intemperismo:
desintegração física e decomposição química, que geram novos produtos como os minerais

secundários e o material pedogenético (Porto, 1996). O intemperismo modifica as
propriedades mecânicas dos materiais e pode promover os deslizamentos (Aristizabal et al,
2005).
Este trabalho tem como objetivo avaliar as modificações geoquímicas e
mineralógicas dentro de perfis de intemperismo desenvolvidos sobre rochas de composição
graníticas.
Segundo Nesbitt & Young (1982), a degradação dos feldspatos e concomitante
formação dos argilominerais é o processo dominante durante o intemperismo químico da
crosta superior. Ainda de acordo com esses autores, o sistema ternário A-CN-K (alumínio –
cálcio+sódio – potássio) pode ser utilizado para avaliar a composição dos feldspatos (Kfeldspatos e plagioclásios) e seu “trend” de alteração. A medição do grau de alteração é
obtida pelo cálculo do CIA, baseado na proporção molecular:
CIA= (Al2O3 / Al2O3 + CaO + Na2O + K2O) x 100,
onde o valor de CIA é diretamente proporcional ao grau de alteração do material.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudos é a bacia do Córrego do Príncipe (bacia hidrográfica do rio
Paquequer), no bairro Posse, em Teresópolis/ RJ. A bacia é controlada pela estrutural e os
solos são do domínio de cambissolos. Seu perfil é dado por uso urbano em sua porção
média a inferior e floresta na cabeceira.

No local, se desenvolveu um dos principais

movimentos de massa classificado como corrida de detritos (debris flow), com 3,6 km de
extensão, que foi alimentada em parte por inúmeros escorregamentos das encostas laterais
(Waldherr et al, 2011).
Para esse trabalho, foram escolhidos dois perfis expostos em cicatrizes de
escorregamentos planares na região da cabeceira da bacia do Córrego do Príncipe,
desenvolvidos sobre o Granito Teresópolis, de idade Cambro-Ordoviana.
Nos perfil 1 e 2 foram coletadas, respectivamente, 14 e 17 amostras de material em
diferentes estágios de alteração: núcleos rochosos (corestones) e material desagregado
(Durgin, 1977) (Figura 01).
Para as análises químicas de elementos maiores foi utilizado o método de
Espectrômetria de Fluorescência de Raios-X com Energia Dispersiva (EDXRF), e para as
análises mineralógicas utilizou-se a Difração de Raio-X (DRX).

Figura 01 – Perfis de intemperismo desenvolvidos sobre rochas graníticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O perfil 1 contém as amostras mais alteradas, com valores de CIA variando de 78 a
96 e o diagrama A-CN-K, mostrou um “trend” constante e paralelo ao eixo A-K: com valores
baixos de CaO e Na2O (máximo de 3%), K2O (máximo de 20%) e elevados de Al2O3
(máximo de 95%). Observou-se que os níveis tendem a obedecer a seguinte ordem
crescente de alteração: 6, 5, 3 e 7. Em relação à composição mineralógica, todos os níveis
apresentaram quartzo, k-feldspato (microclina), mica (juntamente com provável illita) e rutilo.
Porém observou-se uma variação quanto à presença de plagioclásio e argilominerais. No
nível 6, não foi observado plagioclásio, porém há presença de caulinita, argilominerais 2:1 e
gibbsita; no nível 3, há pouco plagioclásio, caulinita e argilominerais 2:1, enquanto que a
gibbista é frequente; já no nível 7, há apenas caulinita. Esse último nível, mostra-se bastante
atípico, já que apesar de estar com maior índice de alteração, não apresenta gibbsita, como
era de se esperar.
O perfil 2 contém as amostras menos alteradas, com valores de CIA variando de 56
a 83 e o diagrama A-CN-K, mostrou um “trend” onde os valores de CaO e Na2O tendem a
diminuir (variando de 20 a 1%), mantendo-se os valores de K2O mais constantes (variando
de 30 a 20%) e elevando os de Al2O3 (máximo de 83%). Observou-se que os níveis tendem
a obedecer a seguinte ordem crescente de alteração: 4, 3 e 1. Em relação à composição
mineralógica, todos os níveis apresentaram quartzo, k-feldspato (microclina), plagioclásio,
mica (juntamente com provável biotita) e rutilo. Em relação aos minerais secundários,
observou-se que o nível 4 não os apresenta; o nível 3 possui caulinita e início de formação
da gibbsita; já o nível 1, possui caulinita e gibbsita.

Figura 02 – Diagramas A-CN-K e valores de CIA para as amostras dos perfis estudados.

4. CONCLUSÕES
Segundo os resultados preliminares aqui apresentados, pode-se concluir que o perfil
1 apresenta-se mais alterado, segundo os índices químicos, do que o perfil 2 (valores de
CIA são mais elevados). Já em relação às modificações mineralógicas, observa-se que o
perfil 2 exibe uma tendência mais homogênea de evolução mineralógica do que o perfil 1.
Estes resultados mostram que não existe uma evolução linear somente geoquímica (CIA) ou
somente mineralógica do processo de intemperismo dos corestones em direção ao topo do
perfil.
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Resumo
O estuário de Cairu é composto por três canais de contato com o mar (Valença – ao norte, Boipeba
(FBO) e B. dos Carvalhos (FBC) – ao sul) e a região intermediária, Cairu (FCA). Ciclos de maré foram
em FBO, FBC e FCA. A salinidade da coluna d’água durante os ciclos de maré apresentou maiores
valores em abril, final do período seco, e menores valores em outubro, final do período chuvoso. No
setor mais interno do estuário, FCA, a salinidade variou menos (19,5 a 27,7) do que nos canais que
fazem a comunicação com o mar (20,8 a 37,5). Essa menor variação ressalta a menor influência
marinha na região interna do estuário. Os maiores teores médios de carbono orgânico (CO) foram
encontrados no setor FCA (8,7%), seguido de FBC (6,5%) e FBO (3,2%). A razão C/N das amostras
oscilou entre o valor máximo e mínimo de 4,9 e 19,1, ambos no setor FBC. O somatório dos
principais produtos da oxidação alcalina com CuO, λ8, não apresentou uma variação muito grande
nas amostras coletadas. A razão de degradação (Ad/Al)V e a razão 3,5Bd/V variaram entre 0,19 a
0,34 e 0,03 a 0,28, respectivamente. Ambas as razões indicam presença de material orgânico fresco
oriundo de vegetais superiores no estuário. As amostras coletadas nos setores de FBO e FBC em
2007 e 2008, respectivamente, apresentaram maiores concentrações de MO durante a maré
enchente. Como a região costeira neste estuário possui abrangente vegetação de mangue bem
preservado, sugere-se que em FBO e FBC a ação das ondas na linha de costa libere material
orgânico na zona costeira e que, durante a maré enchente, é transportado para o interior do estuário.
Assim, os resultados apresentados sugerem que o estuário de Cairu apresenta características
exportadoras e importadoras de MO em função da maré e do regime de chuvas.
Palavras-chave: Estuários, Matéria Orgânica, Produtos da Oxidação alcalina com CuO, Esteróis.
Abstract
Cairu estuary is composed by three channels with sea contact (Valença - north, Boipeba (FBO) and B.
dos Carvalhos (FBC) - south) and a middle region, Cairu (FCA). Tidal cycles were performed in FBO,
FBC and FCA. The salinity of the water column, during tidal cycles, showed higher values in April, the
end of the dry season and lower values in October, the end of the rainy season. In the inner section of
the estuary, FCA, the salinity varied less (19.5 to 27.7) than in channels that has communication with
the sea (20.8 to 37.5). The smaller salinity variation in the inner section, highlights the smallest marine
influence in this region. The highest average levels of organic carbon (OC) were found in the FCA
sector (8.7%), followed by FBC (6.5%) and FBO (3.2%). The C / N ratio of the samples varied
between the maximum and minimum value of 4.9 and 19.1, both in sector FBC. The sum of the
alkaline CuO oxidation products, λ8, did not show a wide variation in the samples. The degradation
ratio (Ad/Al)V and 3,5Bd/V ranged from 0.19 to 0.34 and from 0.03 to 0.28, respectively. Both ratios
indicates the presence of fresh organic material from vascular plants in the water column. The
samples collected in the sectors of FBO and FBC in 2007 and 2008 respectively, had higher
concentrations of OM during the flood tide. As the coastal region in this estuary has extensive
mangrove vegetation preserved, it is suggested that in FBO and FBC, the wave action on the
shoreline release organic material in the coastal zone and during flood tide this OM are transported
into the estuary. Thus, the results suggested that Cairu estuary has characteristics of exporting and
importing MO depending on the tide and rainfall season.
Keywords: Estuary, Organic Matter, Alkaline CuO Oxidation Products, Sterols.
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Introdução
Os estuários são ambientes de grande importância ambiental e, por apresentarem

caráter transitório, estão sujeitos à intensa ação de processos físicos. Estes processos,
aliados às características da bacia de drenagem, a geomorfologia e a fatores
meteorológicos conferem aos estuários grande variabilidade temporal e espacial que irá

condicionar a qualidade da matéria orgânica (MO), a natureza e a dinâmica dos processos
biogeoquímicos (HEDGES; KEIL,1995), (HEDGES; KEIL, 1999).
Marcadores moleculares, como os fenóis da lignina e os marcadores lipídicos, têm
sido utilizados para identificar fontes específicas de MO em diversos ecossistemas
aquáticos (GOÑI; TEIXEIRA; PERKEY, 2003); (VILLINSKI et al., 2008).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar a composição da matéria orgânica
presente na coluna d’água relacionada à variação dos ciclos de maré, a fim de se obter uma
noção geral da qualidade da MO durante as marés enchentes e vazantes. Gerando então,
subsídios para o manejo e preservação do ecossistema.
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Materiais e Métodos
Foram realizadas atividades de ciclo de maré em duas campanhas (outubro de 2007

e abril de 2008) em dois setores que fazem comunicação com o mar - Boipeba (FBO) e
Barra de Carvalhos (FBC); e um no setor mais interno do estuário, Cairu (FCA). Foi medida
a salinidade da coluna d’água (sonda multiparamétrica) a cada hora durante 14 horas.
Durante a maré enchente e a maré vazante, amostras foram coletadas com uma rede de
plâncton de malha 64 μm. Neste material foram realizadas análises de carbono e nitrogênio
total (analisador elementar Perkin-Elmer 2400 acoplado ao espectrômetro de massa Finigan
Delta Plus) e os seguintes biomarcadores geoquímicos: a) produtos da oxidação alcalina
com CuO - metodologia segundo HEDGES; ERTEL, 1982; e b) esteróis - metodologia
segundo WAKEHAM; CANUEL,1988.
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Resultados e Discussão
A salinidade da coluna d’água durante os ciclos de maré apresentou maiores valores

em abril, final do período seco, e menores valores em outubro, final do período chuvoso
(tabela 1). Nos setores de comunicação com o mar (FBO e FBC) a salinidade identificou
bem as marés vazante e enchente nos dois períodos de coleta. O setor mais interno do
estuário, FCA, foi aquele que apresentou menor variação da salinidade: mínima de 19,5 em
outubro e a máxima de 27,7 em abril (tabela 1). Essa menor variação ressalta a menor
influência marinha nesta área do estuário. Embora a variabilidade de chuva para os dois
períodos tenha sido semelhante (JANDRE, 2008), a salinidade dos ciclos de maré
evidenciaram claramente as condições pluviométricas do estuário nos canais de
comunicação com o mar.
A análise da composição molecular foi realizada apenas nas amostras que
apresentaram resultados da composição elementar. Como os valores de carbono e

nitrogênio total da amostra FCA10 ficaram abaixo dos limites de detecção do aparelho, a
análise da composição molecular não foi realizada nesta amostra.
Tabela 1: Valores máximos e mínimos da salinidade durante os ciclos de maré realizados no estuário de Cairu.
Setor
FCA
FBO
FBC
Salinidade
Max
min
máx
min
máx
min
Outubro (2007)
21,3
19,5
34,9
20,8
28,8
20,9
Abril (2008)
27,7
24,4
37,5
23,3
35,7
22,8

Os maiores teores médios de carbono orgânico (CO) foram encontrados no setor
FCA (8,7%), seguido de FBC (6,5%) e FBO (3,2%). O setor FCA é aquele que apresenta
menor influência marinha, desta maneira a MO apresenta uma tendência de se acumular
mais nesta região. Esta tendência foi verificada nos sedimentos superficiais deste setor que
também apresentaram o maior valor de CO do estuário, 8,45% (MELLO,2011). A razão C/N
das amostras oscilou entre o valor mínimo de 4,9 e máximo de 19,1, ambos no setor FBC.
Durante a coleta de 2007, foram verificados menores valores na razão C/N em todos os
pontos de coleta do que na coleta de 2008.
Tabela 2: Valores de salinidade, carbono orgânico (CO), nitrogênio total (NT), razão C/N, λ8, grupo I e grupo II
das amostras coletadas durante os ciclos de maré realizadas no estuário de Cairu. (E) – maré enchente, (V) –
maré vazante.
Setor

FCA

FBO

FBC

CO
(%)

NT
(%)

C/N

λ8
(mg/100mgCO)

Grupo I
(mg/gCO)

Grupo II
(mg/gCO)

20,4

9,25

1,35

6,85

2,10

351,79

64,84

20,3

11,37

1,88

6,05

2,10

583,3

97,69

03(E)

24,91

5,55

0,36

15,25

3,65

106,84

51,11

2008

10 (V)

26,66

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2007

04 (E)

30,2

3,83

0,55

6,96

0,60

20,79

85,78

2007

10 (V)

27,9

1,12

0,16

7,11

0,27

22,86

40,13

2008

03 (E)

37,25

2,86

0,25

11,48

2,49

147,07

40,09

2008

10 (V)

31,84

4,92

0,31

16,12

2,65

104,22

50,98

2007

05 (E)

26,5

6,58

1,2

5,59

0,12

7,5

39,18

2007

12 (V)

21,5

10,45

2,1

4,96

0,18

954,55

110,91

2008

03 (E)

28,8

7,05

0,46

15,33

3,96

331,54

81,78

2008

10 (V)

31,57

1,97

0,1

19,15

2,75

13,76

13,27

Ano

Amostra

Salinidade

2007

05 (E)

2007

11 (V)

2008

O somatório dos principais produtos da oxidação alcalina com CuO, λ8, não
apresentou uma variação muito grande nas amostras coletadas. Nota-se, no entanto,
valores menores em 2007 e maiores em 2008 nos setores FBC e FBO (tabela 2). Como
esse padrão também foi verificado para a razão C/N, sugere-se uma maior influência
marinha durante a coleta de 2007.
Para obter a razão de degradação da MO, usou-se a divisão entre o composto ácido
e o aldeídico do grupo Vanilil - (Ad/Al)V - principal grupo nos produtos da oxidação alcalina
com CuO. Valores maiores que 0,5 indicam degradação da MO (HEDGES et al, 1988). Os
valores obtidos para a razão (Ad/Al)V variaram entre 0,19 e 0,34 e o indicador de material

orgânico proveniente de solos (3,5Bd/V) oscilou entre 0,03 a 0,28. Ambos os resultados
indicam presença de material orgânico fresco oriundo de vegetais superiores (KUZYK et al,
2008). Esse resultado reflete a abundância de vegetação de mangue presente nas margens
do estuário e na zona costeira do mesmo (UCHA, et al 2011).
As amostras coletadas nos setores de FBO e FBC em 2007 e 2008, respectivamente
(Tabela 2 – negrito), apresentaram maiores concentrações de MO durante a maré enchente
e não na vazante como era esperado. A região costeira neste estuário possui abrangente
vegetação de mangue bem preservado (UCHA et al, 2011). Desta maneira, sugere-se que
essa inversão de tendência em FBO e FBC tenha ocorrido em função da ação das ondas na
linha de costa que libera material orgânico na zona costeira e que durante a maré enchente
é transportado para o interior do estuário.
Assim, os resultados obtidos sugerem que o estuário de Cairu apresenta
características exportadoras e importadoras de MO em função da maré e do regime de
chuvas.
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RESUMO
O distrito de Passagem de Mariana, localizado na porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero,
MG, constitui uma área intensamente afetada pela exploração aurífera desde o século XVIII. As minas
de ouro antigas expõem minerais sulfetados à oxidação, liberando lentamente elementos-traço,
principalmente o arsênio (As), para águas subterrâneas e superficiais. Previamente amostras de água
foram avaliadas nessa região, e posteriormente amostras de urina foram analisadas quanto à
concentração de As, a fim de se avaliar a exposição dos residentes desse distrito a esse elementotraço. O Arsênio foi detectado em aproximadamente 50% das amostras, com concentrações variando
-1

entre 8,20 a 211 µg.L . Através da estatística verificou-se que 33% da população de Passagem de
Mariana apresentaram concentração de As em amostras de urina na faixa de risco toxicológico (acima
-1

-1

de 15 µg.L ), sendo 11% (± 1,1) da população com concentrações de As superiores a 40 µg.L .
Palavras-chave: Arsênio, geologia médica, urina, exploração aurífera.

ABSTRACT
The district of Passagem de Mariana, located in the Southeastern area of the Quadrilátero
Ferrífero, Minas Gerais State, is characterized by the occurrence of several old gold mines and
comprises an area intensely affected by the gold exploitation since the 18th century. The old mines
expose sulfide minerals to oxidation, releasing trace-elements slowly, especially arsenic (As) to
underground and surface water. Previously water samples were evaluated in this region, and after
urine samples were analyzed for the concentration of As, in order to assess exposure of the residents
of the District to this trace element. Arsenic was found in approximately 50% of the samples, at
-1

concentrations ranging from 8.20 to 211 μg.L . Through statistics, it was verified that 33% of the
population in Passagem de Mariana present As concentration in urine samples within the range of
-1

toxicologic risk (over 15 μg.L ). Eleven percent of the population presented As concentration higher
-1

than 40 μg.L .
Keywords: Arsenic, medical geology, urine, gold exploitation.

1. INTRODUÇÃO
A área de estudo localiza-se no distrito de Passagem de Mariana (MG) inserida na
porção sudeste do Quadrilátero Ferrífero. Essa região foi intensamente afetada pela
exploração de ouro, que esteve em operação durante longo tempo desde o século XVIII.
Nessa área, o Au é associado com minerais sulfetados, especialmente a arsenopirita

(FeAsS). As minas antigas expõem os minerais sulfetados à oxidação, liberando lentamente
elementos-traço para as águas subterrâneas e superficiais. Estudo realizado por Borba
(2002) revelou uma grande concentração de As (2980 µg.L-1) em amostras de água da mina
de ouro de Passagem. Esse fato é preocupante, visto que a população de Passagem de
Mariana utiliza águas de minas de ouro abandonadas para consumo doméstico, isentas de
fiscalização e monitoramento de qualidade.
A influência da poluição ambiental sobre a saúde humana pode ser determinada em
termos de biomonitoramento. A análise de amostras biológicas está se tornando uma
grande ferramenta para diagnosticar a presença dos elementos-traço no organismo humano.
Em geral, a maioria das investigações é feita através de análise de amostras de sangue
urina e cabelo (Sela et al. 2007, Vine 1994).
O principal objetivo desse trabalho foi avaliar o grau de exposição da comunidade de
Passagem de Mariana (MG) ao As, elemento-traço considerado nocivo à saúde humana,
sendo proveniente de fontes geogênicas e antropogênicas, especificamente da exploração
aurífera histórica na região de Passagem de Mariana. A avaliação da exposição recente ao
elemento-traço As foi realizada através de análise de amostras de urina dos moradores da
região em estudo.
2. METODOLOGIA
Previamente foram realizadas coletas e análises de águas de minas de ouro
abandonadas em ICP-MS. A coleta das amostras de urina foi realizada em dois grupos
denominados grupo exposto (indivíduos que consumiam água com concentrações de As
acima do limite estabelecido pela portaria 518 do MS) e grupo controle (composto por
pessoas que não estavam expostas ao As através do consumo de água). Efetivou-se a
coleta de forma sistemática, ou seja, a cada conjunto de três (3) casas, apenas uma (1) foi
selecionada para integrar ao conjunto amostral. Foram selecionados ao todo 93 indivíduos
da região. Cada indivíduo foi submetido a um questionário que constavam informações
básicas, como: idade, peso, dados sobre nutrição e saúde, condições de vida e histórico de
doenças. Antes do processo de digestão, as amostras de urina permaneceram sob agitação
por 24 horas, e em seguida foi pipetada uma alíquota de 2,5 mL das amostras para frascos
de teflon específicos para micro-ondas. Adicionaram-se 8 mL de HNO3 65% suprapur e 2
mL de H2O2 30% e submeteu-se a digestão em micro-ondas Millestone. Após o
procedimento de digestão as amostras foram diluídas a 25 mL, e posteriormente analisadas
pela técnica espectrometria de massa com uma fonte de plasma indutivamente acoplado
(ICP-MS).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A percentagem de amostras de urina que apresentaram concentrações de As acima
do limite de quantificação (LQ) para técnica ICP-MS foi de 51,6%, as demais amostras se

apresentaram em concentrações abaixo do LQ (6,95 µg.L-1). O Box Plot (Figura 1) abaixo
apresenta os dados de cada grupo.
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Figura 1: Box plot das amostras de urina dos participantes do grupo controle e do grupo exposto do distrito de
Passagem de Mariana.

Matschullat et al. (2000) ressaltam que a concentração máxima para uma exposição
ambiental ao As é 40 µg.L-1. Indivíduos que apresentam concentrações de As em urina
acima desse valor de base devem ser monitorados, pois há uma grande possibilidade de
ocorrência de efeitos adversos à saúde. É importante ressaltar que o As é o pivô de diversas
doenças. Sabe-se que esse elemento-traço se acumula na pele fazendo surgir várias
lesões, dentre elas, hiperpigmentação e hiperqueratose. Os efeitos carcinogênicos do
arsênio podem manifestar-se em indivíduos sujeitos à exposição crônica em longo prazo.
Para análise dos dados da concentração de As nas amostras de urina nesse estudo
foi adotada a classificação proposta por Matschullat et al. (2000): Classe I, para
concentrações de As abaixo de 15 µg.L-1, considerada como uma faixa de menor risco
toxicológico; Classe II, concentrações de As entre 15 a 40 µg.L-1, recomenda-se nessa faixa
que os indivíduos sejam avaliados e monitorados e Classe III, concentrações de As acima
de 40 µg.L-1, considera-se um risco a saúde e requerer investigação e acompanhamento
imediato da contaminação do indivíduo.
A amostragem de urina da população de Passagem de Mariana e as determinações
do seu teor de As total permitiram a avaliação da extensão da contaminação da população
desse distrito. Através da estatística aplicada, os dados se distribuem de acordo com uma
Distribuição Normal Distorcida. Verificou-se que 11% (± 1,1) da população do distrito de
Passagem de Mariana apresenta concentração de As em amostras de urina na faixa de alto
risco, ou seja, superior a 40 µg.L-1. Já 22% (± 2,2) da população apresenta concentração de
As em urina entre 15 a 40 µg.L-1 e 67% (± 6,7) na faixa de menor risco toxicológico. A figura
2 apresenta a distribuição da percentagem da população de acordo com a classificação

adaptada de Matschullat et al. (2000). Contudo, a contaminação por arsênio na região
estudada foi confirmada em 33% da população, ou seja, 33% da população encontram-se
na faixa de risco toxicológico e deve ser monitorada.

11%
Classe I: <15 µg/L
Classe II: 15 - 40 µg/L

22%

Classe III: >40 µg/L

67%

Figura 2: Distribuição em percentagem da população de acordo com a classificação adaptada de Matschullat et
al. (2000) para a concentração de As em urina.

4. CONCLUSÃO
Estudos realizados no distrito de Passagem de Mariana (MG) comprovaram a
exposição e a contaminação recente da população de Passagem de Mariana (MG) ao
elemento-traço As, confirmadas através da análise de amostra de urina, onde
aproximadamente 50% das amostras apresentaram concentrações que variaram de 8,20 a
211 µg.L-1. Os dados mostraram que a água não é o único meio de exposição de As dos
indivíduos investigados. De acordo com a estatística aplicada, verificou-se que 33% da
população do distrito de Passagem de Mariana apresentam concentração de arsênio em
amostras de urina na faixa de risco toxicológico, ou seja, acima de 15 µg.L-1. Dessas, 11%
(± 1,1) da população encontra-se com concentrações de arsênio superiores a 40 µg.L-1.
Doenças como hipertensão e diabetes ocorrem com frequência nos 33 % da população na
faixa de risco toxicológico. Com esse resultado, recomenda-se que os moradores da região
em estudo sejam rigorosamente avaliados e monitorados, juntamente com órgãos da área
de saúde local, visto que foi confirmada a contaminação por arsênio.
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RESUMO: As rochas do tipo Palmas do sudoeste paranaense apresentam variações composicionais,
texturais e estruturais e são classificadas em litofácies. Esta separação também se reflete nas
características geoquímicas destas rochas, tanto nos padrões de distribuição de óxidos maiores
quanto nos de elementos terras raras. As litofácies dividem-se em três grupos geoquímicos distintos,
definidos a partir de diagramas do tipo Harker. Em diagramas multielementares para elementos terras
raras, cada grupo tem assinaturas distintas, validando a separação litofaciológica.

PALAVRAS-CHAVE: litofácies; tipo Palmas; riolito; Província Magmática do Paraná.

ABSTRACT: The Palmas type rocks from the Southwest of Parana state show compositional, textural
and structural variations, being classified into lithofacies. The separation is also reflected in their
geochemical aspects, both in major oxides and in rare earth elements distribution patterns. The
lithofacies are distinguished in three geochemical groups defined by Harker diagrams. Each group
also shows a particular signature in spiderdiagrams, confirming the lithofacies division.

KEY-WORDS: lithofacies; Palmas type; rhyolite; Parana Magmatic Province.

1.

Introdução
As rochas ácidas da Província Magmática do Paraná que afloram nas proximidades

do município de Palmas, no sudoeste paranaense, têm TiO2<2% e são classificadas como
do tipo Palmas. Na área estudada, localizada a quinze quilômetros a leste de Palmas (PR),
são observadas variações composicionais, texturais e estruturais nestes litotipos, o que
permite separá-los em seis litofácies (Chmyz et al., 2012), todas de composição ácida: riolito
maciço, riolito com disjunções em laje, riolito afanítico, pitchstone, riolito com estrutura de
fluxo bandada e riolito com níveis de quartzo. Dentre estas fácies, foram selecionadas trinta
amostras submetidas a análises por fluorescência de raios X e plasma ICP-MS, visando à
determinação de óxidos maiores e elementos traço, respectivamente.

2.

Resultados

Óxidos maiores
Conforme a classificação pelo diagrama TAS ((Na2O+K2O) x SiO2) de Le Maitre et al.
(1989), as rochas estudadas são riolitos, com porcentagens de SiO2 entre 69,93% e 72,35%.
No diagrama R1-R2 (R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti) x R2=6Ca+2Mg+Al) para rochas vulcânicas
de De La Roche et al. (1980), os litotipos são também classificados como riolitos. Três
amostras de pitchstone e uma de riolito maciço são definidas como riodacito, apesar de
projetadas muito próximas ao limite do campo do riolito. O cálculo da norma CIPW indica a
presença dos seguintes minerais normativos: quartzo (28,42 – 38,48%), ortoclásio (22,93 –
36,70%), plagioclásio (17,34 – 35,67%), coríndon (0 – 5,2%), diopsídio (0 – 2,12%),
hiperstênio (5,07 – 8,46%), ilmenita (1,35 – 1,65%), magnetita (1,32 – 1,81%) e apatita (0,37
– 0,51%).
A distribuição das amostras nos diagramas de variação do tipo Harker (Figura 1)
indica a presença de três grupos (A, B e C), que se comportam de maneira distinta, apesar
de haver sobreposição dos campos. O grupo A é formado por amostras de pitchstone e
riolito afanítico, o grupo B por riolitos com disjunções em laje e riolitos maciços e o grupo C
por riolitos com estrutura de fluxo bandada. A amostra de riolito com níveis de quartzo,
apesar de poder ser enquadrada no grupo B na maioria dos diagramas, tem teor de MgO
destoante daqueles observados nas amostras deste grupo.
No grupo A, é possível observar uma tendência linear positiva para K2O e TiO2 e uma
tendência linear negativa para Al2O3, FeO, Fe3O2, CaO e MgO, concomitante com o
acréscimo da sílica. No entanto, as variações nas porcentagens destes óxidos são da ordem
de 1%, insuficientes para se admitir a presença de fases fracionantes ou residuais. Avaliase, portanto, que pouca ou nenhuma mudança ocorreu em termos de assembleia mineral
nestas rochas.
As tendências descritas devem então se relacionar a tênues mudanças de
composição dos minerais que formam essa assembleia. Desta forma, o aumento de K2O
seria um indício do aumento do componente ortoclásio no feldspato alcalino, enquanto que a
diminuição dos demais óxidos sugere o empobrecimento do componente anortita no
plagioclásio e/ou do diopsídio no piroxênio cálcico. A norma CIPW ratifica as variações
composicionais descritas neste grupo.
Já a dispersão dos pontos do grupo B impossibilita uma avaliação sobre a sua
evolução. A princípio, aventa-se a possibilidade destas rochas possuírem o mesmo grau de
fracionamento, devido às pequenas variações nos teores dos óxidos (em média 1,2%) e à
ausência de mudanças na composição da assembleia mineral como no grupo A.

As amostras do grupo C, apesar dos teores de sílica variarem somente 0,26%,
formam tendências retilíneas. Da mesma forma que no grupo A, as variações de teores dos
óxidos é tão baixa a ponto de não ser possível presumir a presença de fases fracionantes ou
residuais. Novamente, estas tendências lineares são atribuídas a tênues mudanças
composicionais em uma assembleia mineral fixa, ratificadas pela norma CIPW.

Figura 1 – Distribuição das litofácies em diagramas do tipo Harker para óxidos maiores e
distinção entre os três grupos geoquímicos.

Elementos terras raras
O padrão de distribuição de elementos terras raras, normalizados para o condrito de
Sun e McDonough (1989), é similar para todas as amostras, com enriquecimento em ETRL
(elementos terras raras leves) em relação a ETRP (elementos terras raras pesados) e
anomalia negativa de Eu.
As amostras que constituem o grupo A tem uma relativa sobreposição de
assinaturas, com pouca variação no conteúdo dos elementos. Os valores da razão La/LuN
são baixos, variando entre 5,5 – 7,4. Estes dados indicam que estas rochas apresentam um
baixo grau de fracionamento, tanto entre si quanto em relação ao condrito.
No grupo B, ocorre uma considerável variação no conteúdo de elementos, com a
razão La/LuN entre 2,3 – 7,2, o que indica um grau de fracionamento maior que aquele
observado no grupo A. Além disso, apesar de o padrão das assinaturas manter certa
constância, observa-se uma diminuição no enriquecimento de ETRL nas amostras que são
mais fracionadas. Desta forma, considera-se que o grupo B é mais evoluído, sendo que este
fracionamento sugere taxas diferentes de cristalização fracionada ou de fusão parcial.

O grupo C é formado por quatro amostras: duas com assinaturas similares às dos
grupos A e B (com La/LuN entre 6,6 – 6,8) e duas com padrões diferentes. As últimas
apresentam anomalia negativa de Ce, no entanto somente a primeira possui enriquecimento
em ETRL em relação aos ETRP (La/LuN = 7,5), enquanto a outra tem um leve
enriquecimento de ETRP em relação aos leves (La/LuN = 1,2). A amostra de riolito com
níveis de quartzo, apesar de se enquadrar no padrão geral das demais, com enriquecimento
de ETRL e anomalia negativa de Eu, é levemente menos diferenciada em relação ao
condrito, principalmente em ETRP.
3.

Conclusões
As litofácies das rochas do tipo Palmas do sudoeste paranaense, definidas conforme

critérios composicionais, texturais e estruturais, se diferenciam também em seus aspectos
geoquímicos. Enquanto as amostras de riolito afanítico e de pitchstone (grupo A) formam
tendências lineares positivas ou negativas nos diagramas do tipo Harker, as de riolito
maciço e de riolito com disjunções em laje (grupo B) não têm tendências claras. As
amostras de riolito com estrutura de fluxo bandada (grupo C) também formam tendências
lineares, apesar de os teores de sílica variarem menos neste grupo do que no grupo A. O
padrão geral de distribuição de elementos terras raras indica que as rochas do grupo A são
menos fracionadas em relação ao condrito e entre si do que aquelas do grupo B. Das quatro
amostras do grupo C, duas têm assinaturas distintas do padrão geral.
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RESUMO: Essa pesquisa investigou as concentrações dos elementos químicos presentes
nos sedimentos e águas da bacia do Rio Mainart, MG, situado na porção sudeste do
Quadrilátero Ferrífero, uma vez que os sedimentos fluviais podem atuar como indicadores
de presença de elementos traços de alta toxidade. Dessa forma pôde-se determinar os
valores de background dos elementos maiores, menores e traços dos sedimentos da região
e a partir deles foi possível inferir se elevadas concentrações estavam relacionadas a ação
antrópica. A presença de Cr e Cu nas águas e sedimentos foi atribuída a formação litológica
presente na região, valores de As,Cd e Mo foram menores que o limite de detecção do
aparelho, e os valores dos parâmetros in situ foram considerados dentro da normalidade.
Palavras Chave: Backgound, Quadrilátero Ferrífero, Mainart.

ABSTRACT: This study investigated chemical concentrations of sediments and water in river
Mainart basin, located in the Southeastern portion of the Quadrilátero Ferrífero, MG, since
the sediments can act as indicators of the presence of highly toxic trace elements. Thus it
was possible to determine the background values of major, minor and trace elements of the
sediments from the region and with them it was possible to infer whether high concentrations
were related to human action. The presence of Cr and Cu in water and sediments was
attributed to lithology formation present in the region. As, Cd and Mo values were less than
the detection limit of the device, and the parameter values, in situ, were considered within the
normal limit.
1-INTRODUÇÃO
As origens da contaminação dos recursos hídricos têm sido um assunto muito
estudado atualmente, devido ao cenário futuro de escassez das fontes de água potável.
Nesse contexto, temos os sedimentos fluviais, como o principal agente de interligação do
ambiente terrestre ao aquático, sendo esse, fator que os torna de suma importância na
compreensão da saúde dos ecossistemas fluviais.

A bacia do rio Mainart, região estudada nesse projeto, localizada na porção sudeste
do Quadrilátero Ferrífero-QF, possui geomorfologia rica em montanhas, principais fontes
dos sedimentos da bacia, porém essa grande complexidade estrutural proporcionou à bacia
uma grande diversidade litológica e altas concentrações de minérios, transformando-a, ao
longo dos anos, em uma área de intensa exploração mineral. Tais atividades mineradoras
podem ter ocasionado um aumento de concentração de metais nos sedimentos de correntes
desta bacia.
Nesse contexto podemos inferir a necessidade da determinação dos valores de
background, que se entende como a concentração máxima de um dado elemento, em uma
região, considerando um ambiente sem contribuição antrópica. Somente de posse destes
valores é possível se determinar o grau de influencia antrópica sobre os sedimentos fluviais.
Buscando embasar à gestão ambiental da bacia com dados reais, o objetivo desse
projeto foi caracterizar geoquimicamente os sedimentos fluviais de sub-bacias hidrográficas
de 3ª ordem (Strahler 1952) constituintes da bacia do rio Mainart, estrategicamente
selecionadas a partir de critérios geológicos e de influência antrópica, que permitiram a
confecção de mapas de isovalores para os diferentes elementos químicos presentes nos
sedimentos fluviais desta bacia.
2-MATERIAIS E MÉTODOS
2.1-LOCALIZAÇÃO
A área objeto desse estudo, a bacia do rio Mainart, situa-se na região sudeste do
Quadrilátero Ferrífero-QF, entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, entre as
coordenadas UTM, X: (651000 a 667000)m e Y: (7733000 a 7738000)m (Figura 1).

Figura 1-Mapa QF, em destaque Rio Mainart

2.2AMOSTRAGEM E PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS

Nesse trabalho, os procedimentos amostrais e analíticos obedeceram aos protocolos
recomendados pela USEPA (1992, 2001), e às práticas descritas nos diversos
procedimentos operacionais padrão do Laboratório de Geoquímica Ambiental – LGqA
(Departamento de Geologia – Universidade Federal de Ouro Preto).
Utilizou-se os softwares ArcInfo 9.3®, ERMapper 6.2® e Envi 4.5® do Laboratório de
Geoprocessamento do Departamento de Geologia (Escola de Minas), para construir e
adequar a base cartográfica da região da bacia do rio Mainart.
A escolha dos pontos de amostragem foi baseada em Bolviken et al., (2004), os
quais relatam que para a determinação de valores de background geoquímico deverão ser
coletados sedimentos de canal de bacias hidrográficas de 3ª ordem (Strahler, 1952),
analisadas em escala 1:180.000,

pois estas apresentam uma melhor capacidade de

sintetizar o cenário geológico da região.
A sequência de procedimentos que perfazem todo o processo de análise inclui:
medições in situ (Parâmetros Físicos Quimicos e Vazão), coleta, armazenamento da
amostra, preparação da amostra para as análises e procedimento analítico propriamente
dito.Após a coleta, as amostras foram transportadas ao laboratório e submetidas a secagem
em estufa a 40 °C. Após o procedimento de secagem, as amostras foram quarteadas para
determinar: a granulometria, a concentração de elementos maiores, menores e traço. A
determinação da concentração de metais foi procedida em etapas aberta e fechada,
segundo método apropriado e levadas ao Laboratório de Geoquímica Ambiental
(Espectrofotômetro ICP-OES).
2.3-TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS
Por meio do software Excel® e Minitab®, foram elaborados gráficos e tabelas para
interpretação dos resultados e a partir dos resultados obtidos das análises geoquímicas e
com a utilização do software ArcMap® 9.2, foram confeccionados os mapas de
concentração, para cada elemento analisado.
3-RESULTADOS E DISCUSSÕES
A presença dos elementos traço como Cr e Cu nas águas e nos sedimentos está
relacionada à formação litológica de onde foram coletadas as amostras. As e Mo tiveram
concentrações menores que o limite de detecção do aparelho. Considerando as amostras
pertencentes ao Quadrilátero Ferrífero, mais especificamente, nas Fácies Itacolomi, Grupo
Maquiné e Complexo Santo Antônio do Pirapetinga pode-se concluir que as concentrações
anômalas observadas não estão associadas a atividades antrópicas (Tabela 1).
Os valores dos parâmetros in situ aferidos estão dentro da normalidade (Tabela 2).
Contudo necessita-se ainda de maior amostragem de sedimentos e águas, para a
conclusão da caracterização geoquímica da bacia do Rio Mainart.

Tabela 1: Tabela com valores das concentrações dos elementos
OPOP-106
OP-107
108
MA-38
MA-39
MA-40
Santo
Antônio do
Itacolomi Itacolomi Itacolomi Maquiné Pirapetinga Itacolomi Sabará Sabará Embasamento Embasamento

Amostras

OP-84

OP-85

OP-104

OP-105

Al(mg/kg)

20948

5075

6095

36523

29485

8260

8202

9270

9786

5455

As(mg/kg)

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Ca(mg/kg)

125,7

1139

634

1044

1058

409,6

378,1

236

294

231

Cd(mg/kg)

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

5,1

5,48

4,173

<LQ

<LQ

Co(mg/kg)

7,43

5,09

9,35

22,8

14

11,9

13,71

11,19

16,9

13,4

Cr(mg/kg)

41,2

30,24

38,6

272

51,1

77,1

80,5

34,08

106

103

13,06

25,95

QF

Cu(mg/kg)

5,02

6,33

11,6

41,2

16,3

9,6

Fe(mg/kg)

26895

63356

63558

67411

52301

96503

12,8

8,8

121800

131593

K (mg/kg)
Mg
(mg/kg)

1140

69,9

195

721

1090

245,6

232

154,2

175

103

127,6

622

309

1424

1378

340,9

322,7

131,6

231

158

Mn(mg/kg)

553

1393

2314

1154

1923

Mo(mg/kg)

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1526

1468

1018

1646

1332

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Na(mg/kg)

126,7

13,21

18,5

31,1

44,6

<LQ

<LQ

<LQ

14,9

11,0

Ni(mg/kg)

10,24

9,58

8,74

55,6

16,4

23,85

22,87

9,62

30,7

29,1

Pb(mg/kg)

5,17

16,27

23,1

8,59

21,4

14,06

16,12

23,8

18,1

17,2

Si(mg/kg)

267,1

246,6

154

89

166

94,7

131,3

153,4

108

103

Ti(mg/kg)

466,4

541

1137

1216

597

1583

1615

1494,6

1969

1924

Zn(mg/kg)

28,84

19,3

25,1

49,5

40,1

29,53

28,54

26,82

35,1

32,6

101919 79975

Tabela 2: Valores dos parâmetros medidos in situ
Amostra

QF

OD

Temp(°C)

Turb

pH

Eh

Cond

Res

SDT

OP-84

Itacolomi

6,84

21,4

1,83

6,96

142

17,3

56,3

11,14

OP-85

Itacolomi

7,01

22,9

1,35

7,02

135

12,6

78,4

7,35

OP-104

Itacolomi

5,92

20,8

0,35

7,42

111

9,76

100,5

6,3

OP-105

Maquiné

5,25

23,1

0,97

7,35

130

36,25

26,68

23,28

OP-106

Santo Antônio do
Pirapetinga

5,3

22,3

0,47

7,46

97

38,31

25,57

24,97

OP-107

Itacolomi

7,46

21,7

1,18

7,02

105

28,31

34,32

18,22

OP-108

Sabará

6,98

22,6

2,37

7,35

137

24,18

38,51

14,59

MA-38

Sabará

8,28

21,6

1,8

7,12

411

33,68

29,85

21,07

MA-39

Embasamento

7,93

20,9

2,3

7,21

394

35,47

30,12

21,94

MA-40

Embasamento

7,98

22

0,02

6,5

339

7,86

127,4

4,85
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Resumo
O Pluton Serra Branca (PSB) compreende biotita sieno a monzogranitos
leucocráticos, contendo fluorapatitas mostrando variação dos teores de Ce e Y entre núcleo
e borda. O Pluton Coxixola (PC) é constituído de anfibólio-biotita quartzo sienito a quartzo
monzonito porfiríticos com anfibólio ferro-edenita (fácies 1), e anfibólio-biotita sieno a
monzogranito com anfibólio variando de edenita a Mg hornblenda (facies 2) e magnetitas
bastante puras. As variações dos teores de AlIV, Fe#, Ti e Mg nas biotitas e de An nos
plagioclásios evidenciam contraste composicional entre granitoides ao longo da zona de
Cisalhamento Coxixola.
Palavras-chave: Pluton Serra Branca, Pluton Coxixola, Província Borborema

Abstract
Serra Branca Pluton is made up of biotite leuco sieno to monzogranites, with fluorapatite
showing slightly Ce and Y variation from core to rim. The Coxixola Pluton is composed of
amphibole biotite quartz syenite to porphyritic quartz monzonites with ferro-rich amphiboles
(ferro edenite) (facies 1) and amphibole biotite sieno to monzogranites with amphibole
ranging from edenite to Mg hornblende (facies 2) and pure magnetite. Variation of AlIV, Fe#,
Ti and Mg in biotites and An contents in plagioclase suggest the ocurrence of contrasting
granitoids along the Coxixola shear zone.
1. INTRODUÇÃO
Os plutons graníticos Serra Branca (PSB) e Coxixola (PC) intrudem gnaisses e
migmatitos paleoproterozóicos a arqueanos e rochas supracrustais do domínio da Zona
Transversal, Província Borborema, NE do Brasil.

2. ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS
O Pluton Serra Branca (PSB) constitui uma intrusão de aproximadamente 300 km2,
alongado na direção NE-SW, e o Pluton Coxixola, 50 km2, inseridos em terminações da
zona de cisalhamento Coxixola, com direção E-W e cinemática destral e em zonas de

cisalhamento NE-SW com cinemática sinistral. São biotita sieno a monzogranitos
leucocráticos, equigranular, finos a médios com foliação magmática de direção ENE a E.
Xenólitos das rochas encaixantes ocorrem próximos aos contatos com as encaixantes. A
biotita é a fase máfica principal. A mineralogia acessória é constituída por: allanita, epidoto,
apatita, anfibólio, zircão e opacos.
Os granitóides do Pluton Coxixola (PC) compreende anfibólio-biotita quartzo sienito a
quartzo monzonito porfiríticos (facies 1) e anfibólio-biotita sieno a monzogranito (facies 2).
Os fenocristais são de K-feldspato e plagioclásio, geralmente corroídos por mirmequita. A
mineralogia acessória compreende apatita, allanita, epidoto, zircão, titanita, rutilo, sericita,
clorita e opacos como cristais idiomórficos a subidiomórficos. Os enclaves máficos ocorrem
como enxames compreendendo biotita-anfibólio quartzo dioritos a quartzo monzonitos
mesocráticos. Os diques tardios compreendem muscovita-biotita sieno a monzogranitos.

3. QUÍMICA MINERAL
Biotita As biotitas do PSB mostram elevados valores de Fe# [Fe/(Fe+Mg)] (0,77-0,79). No
PC as biotitas mostram químicas distinta para os facies 1 e 2. No facies 1 as biotitas
mostram valores de Fe# variando de 0,61-0,65 com teores de BaO mais elevados e
menores teores de F, enquanto as biotitas do fácies 2 mostram valores de Fe# mais baixos
(45,0-0,49) e baixos teores de Cl. As biotitas dos diques de leucogranitos mostram valores
de Fe# variando de 0,67-0,73 (Fig. 1a). Os teores de Ti são variáveis (0,30-0,47), entretanto
as biotitas do facies 2 do PC mostram valores mais baixos de Ti (0,22-0,25) (Fig 1b). No
diagrama Al total vs Mg (Fig. 1c) as biotitas analisadas se projetam no campo das biotitas de
granitos subalcalinos a alcalinos (Nachit et al.,1985), exceto algumas amostras do PSB que
caem no campo das biotitas de granitos cálcio-alcalinos. A fugacidade de oxigênio durante a
cristalização dos granitoides estudados (Wones e Eugster, 1965) sugere condições mais
redutoras para o Pluton Serra Branca (Fig. 1d).
Anfibólio analisados dos granitóides do Pluton Coxixola, são cálcicos (Leake et al.,1997).
Os da facies 1 são ferro-edenita e os da facies 2 variam de edenita e magnésio-hornblenda.
Os mais alterados são actinolita (Fig. 2).
Plagioclásio Nos granitóides do PSB o plagioclásio tem composição oligoclásio (An11-An18).
Os plagioclásios da facies 1 do PC varia de oligoclásio a andesina (An23-An42), enquanto os
da facies 2 são oligoclásio (An14-An19).
Epidoto As análises foram realizadas em cristais da fácies 1 do PC. Mostram elevados
valores da molécula de pistacita Ps [Fe3+/(Fe3++Al)] entre 40-45%, típicos de epidotos
formados pela alteração da biotita varia de Ps36 a Ps48 Tulloch (1986).

Apatita Análises efetuadas em núcleos e bordas dos cristais de fluorapatita do PSB
mostram variação de menos de 1% (0,6-0,9) em peso do somatório dos óxidos de ETR. O
cálculo dos cátions e do flúor com base em 24 (O, F, Cl, OH) fornece os valores: Ca= 9,4 9,6 , P= 5,7 - 5,8 e F= 2,3 - 2,4. O teor de Ce varia de 1,1 - 2,1 nas bordas, enquanto nos
núcleos fica abaixo do limite de detecção. Segundo Toledo (2001), pode ser esperado um
enriquecimento em Ce em apatita formada em condições oxidantes de superfície, devido a
possibilidade do Ce ser oxidado e torna-se menos móvel que os outros ETR. Os teores de Y
são mais baixos nas bordas (7,9 – 9,4) em relação aos núcleos (10,0 – 10,4), e os valores
de Yb variam entre 4,9 - 5,3.

Magnetita A magnetita analisada do PC, mostrou teores de Cr de 0,002, Al = 0,003 para a
facies 1 (Fe3O4> 99%, TiO2= 0,2-0,4) e para facies 2 (Fe3O4> 97%, TiO2 = 0,0-0,4; Cr é 0,01
e Al 0,001). Os valores obtidos mostram magnetitas bastante puras e isso pode indicar que
foram formadas a elevadas temperaturas pela oxidação do ferro Deer et al. (2000).

Fig. 1: Diagramas de variações catiônicas (a e b) e Altotal vs. Mg (c) para biotitas dos plutons Serra
Branca e Coxixola.
PSB,
PC (facies1),
PC (facies2) e
triângulo (PSB), retângulo verde-facies 1 e azul facies 2 (PC).

3+

2+

Dique leucogranítico (d) Fe -Fe -Mg:

Fig. 2: Diagrama de classificação de Leake et al. (1997) mostrando a classificação dos anfibólios dos
granitos porfiríticos do PC. a) (Na+K)A ≥ 0.5 e Ti < 0.5, b) (Na+K)A < 0,50.

4. CONCLUSÃO
As biotitas distinguem os granitoides do PSB e PC com variações nos teores de AlIV, Fe#, Ti
e Mg entre esses plutons. Os plagioclásios também evidenciam o contraste composicional,
sendo mais sódico no PSB e mais cálcicos na fácies 1 do PC e oligoclásio (An14-An19) para
fácies 2 do PC. Análises da fluorapatita do PSB mostra uma leve variação núcleo-borda com
relação aos teores de Ce e Y. Anfibólios do PC são cálcicos variando de edenita – mghornblenda facies 2 e ferro-edenita (facies 1). Os epidotos analisados não são magmaticos
com teores de pistacita compatíveis com epidotos resultantes da alteração de biotita. As
magnetitas do PC são bastante puras.
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RESUMO
Na Serra do Espinhaço Meridional em Minas Gerais ocorrem rochas metapelíticas e
carbonáticas em diferentes unidades estratigráficas: no topo do Supergrupo Espinhaço
(Formação Rio Pardo Grande), dentro da sequência basal do Grupo Macaúbas e na base do
Grupo Bambuí. Dois perfis quimioestratigráficos foram realizados nestas rochas com análises
13
18
87
86
isotópicas de δ C e δ O e Sr/ Sr. Foram amostrados rochas carbonáticas do Grupo
Macaúbas: (a) calcários laminados, na Fazenda Tijucuçu no perfil 1 e (b) lentes de dolomito
nas regiões de Boqueirão (Diamantina) e calha do Rio Jequitinhonha, do Grupo Macaúbas, no
13
perfil 2. No perfil 1 observam-se valores de δ C de até 10,9‰ e uma brusca diminuição para o
18
13
topo (-1,1‰). Os valores de δ O acompanham suavemente as flutuações de δ C (-12,8‰ a 87
86
12). Neste perfil, Sr/ Sr varia de 0,7072 a 0,7076, flutuação observada no Criogeniano (pós13
87
86
Sturtiano). No perfil 2, as lentes dolomíticas mostram δ C de -0,0 a 0.8‰ e Sr/ Sr de 0,7076
87
86
a 0,7077. As razões de Sr/ Sr encontradas nas rochas carbonáticas do perfil 1 (Grupo
Macaúbas) são similares aos encontrados na Formação Rio Pardo Grande, correspondendo a
curva de variação isotópica global para o Neoproterozóico. Camadas carbonáticas da base do
Grupo Bambuí, mostram variação isotópica características do Ediacarano. Diamictitos
glaciogênicos, provavelmente depositados durante o degelo da glaciação Marinoana, ocorrem
acima das camadas carbonáticas dos perfis 1 e 2 do Grupo Macaúbas e abaixo das rochas
calcárias do Grupo Bambuí.
Palavras chaves: Isótopo de Sr, Isótopos de C, carbonatos; Grupo Macaúbas, Glaciação
Marinoana
ABSTRACT
Neoproterozoic carbonate rocks comprise different stratigraphic units in the southern
part of the Espinhaço Ridge, Minas Gerais, Brazil. C, O- and Sr-isotope analyses were carried
out along two selected stratigraphic sections across these formations. Macaúbas Group
laminated limestones (Tijucuçu Farm) and dolostone layers (Domingas Formation) have been
respectively sampled along the so-called sections 1 and 2, and. Laminated limestone samples
13
from the Macaúbas Group have δ C values as high as 10.9‰ decreasing up section to -1.1‰
87
86
and Sr/ Sr values vary from 0.7072 to 0.7076, a range commonly observed in Cryogenian
87
86
rocks. In section 2, dolomitic samples exhibit Sr/ Sr from 0.7076 to 0.7077. The values of
87
86
Sr/ Sr observed in carbonate samples from the Macaúbas Group are similar to those
observed in the Sr-isotope secular curve for the Neoproterozoic. Carbonate samples from the
base of the Bambuí Group correlate with Ediacaran fingerprints, after the Marinoan (ca. 635
Ma) glaciation.
Keywords: Sr isotopes; C isotopes; carbonates; Macaúbas Group; Marinoan glaciation

1. Introdução
Na região da Serra do Espinhaço Meridional (MG) ocorrem pacotes de rochas
carbonáticas em diferentes unidades estratigráficas. Na região nordeste da Serra do
Espinhaço aflora lentes de dolomitos estromatolíticos e calcários laminados
relacionados à sedimentação da Sequência Duas Barras, base do Grupo Macaúbas.

O objetivo deste trabalho é investigar através de análises isotópicas de δ13C,
δ18O e 87Sr/86Sr o comportamento destes elementos em dois perfis estratigráficos na
região nordeste. Foram realizadas análises e descrições de litofácies carbonáticas e
siliciclásticas, envolvendo os perfis na Fazenda Tijucuçu (Area 1 – Fig. 1) e as lentes
de dolomitos com estromatólitos situados na calha do Rio Jequitinhonha e na Fazenda
Boqueirão (distritos de Inhaí e Senador Mourão – Diamantina, Minas Gerais).

Figura 1: Mapa geológico simplificado da região central da Serra do Espinhaço Meridional,
destacando a região estudada - Área 1 (CPRM-CODEMIG, 2003).

2. Metodologia
Para as análises de isótopos de δ13C e δ18O foram analisadas 21 amostras de
rochas carbonáticas em dois perfis dentro do Grupo Macaúbas. As amostras foram
preparadas no laboratório de Geoquímica/CPMTC e posteriormente enviadas para o
Laboratório de Isótopos Estáveis (NEG-LABISE) da Universidade Federal de
Pernambuco. Para análise de isótopos de 87Sr/86Sr, foram separados 100 mg de
carbonatos pulverizados de 19 amostras frescas, correspondentes aos mesmos perfis
onde foram realizadas as análises de δ13C e δ18O. As amostras foram enviadas para o
Laboratório de Geologia Isotópica LGI/UFRGS, onde foram preparadas e analisadas.

3. Contexto geológico da região nordeste da Serra do Espinhaço
O contexto geológico do Grupo Macaúbas compreende o domínio da Faixa
Araçuaí (Neoproterozóico), estrutura orogênica desenvolvida durante o Ciclo
Brasiliano (Uhlein, 1991). Geograficamente a área situa-se na porção nordeste da
Serra do Espinhaço (Figura 1), onde ocorrem as rochas da base do Grupo Macaúbas
(Formações Duas Barras e Domingas).
A base do Grupo Macaúbas é constituída essencialmente por
metassedimentos siliciclásticos depositados em sistema fluvial relacionados à
Formação Duas Barras (Noce et al., 1997; Fraga, 1999). Sobre estas rochas ocorre
uma espessa camada de rochas metapelíticas laminadas, contendo camadas
descontínuas de dolomitos no topo, correspondendo a Formação Domingas (Noce et
al., 1997). A sequência basal do Grupo Macaúbas é finalizada por um espesso pacote
de metassedimentos carbonáticos, com mais de 30 metros de espessura, aflorando na
localidade da Fazenda Tijucuçu. O registro glacial na bacia Macaúbas é marcado por
metadiamictitos maciços da Formação Serra do Catuni e por uma profunda
discordância erosiva que sobrepõe às Formações Duas Barras e Domingas (Karfunkel
e Hoppe, 1988; Noce et al., 1997; CPRM-CODEMIG, 2003).
4. Avaliação geoquímica isotópica.
Perfil 1 – Calcários laminados do Grupo Macaúbas (Fazenda Tijucuçu)
O perfil da Fazenda Tijucuçu compreende um pacote de sedimentos
carbonáticos (calcarenitos e calcilutitos laminados), contendo estruturas de
retrabalhamento (intraclastos) plataformal.
As variações nos altos valores de carbono indicam flutuações do nível
eustático, com pequenas transgressões seguidas por regressões que, em geral,
antecedem uma mudança climática significativa. Os valores de 87Sr/86Sr no Perfil
Tijucuçu variam entre 0,7072 e 0,70759, semelhantes aos índices encontrados para o
periodo Criogeniano (pós-Sturtiano) do Neoproterozóico (Hoffman et al. 1998;
Halverson et al. 2007; Halverson et al. 2010). Estes valores de Sr/Sr sugerem, então,
que o Perfil Tijucuçu de rochas pré-glacias do Grupo Macaúbas, seja Criogeniano.
Desta forma, a variação dos valores de carbono de positivos na base do perfil, para
negativos no topo, demonstram uma tendência de mudança climática no ambiente
deposicional costeiro, possivelmente anunciando a instalação do período glacial.
Perfil 2 - Dolomitos com estromatólitos colunares do Grupo Macaúbas
O perfil 2 foi realizado sobre a lente de dolomito com estromatólitos que aflora
na calha do Rio Jequitinhonha. As lentes dolomíticas encontradas nesta região
demonstraram valores de Sr/Sr semelhantes aos encontrados no topo do perfil da
Fazenda Tijucuçu (0,70759 e 0,70770).

Figura 2: Variação litológica e resultado das análises isotópicas no Perfil 2 – Lentes de
dolomitos estromatolíticos encontrados na calha do Rio Jequitinhonha.

5. Análise dos resultados
As razões de 87Sr/86Sr encontradas nas rochas carbonáticas do Perfil Tijucuçu
mostram valores isotópicos de 87Sr/86Sr similares aos encontrados na curvas
isotópicas do Neoproterozóico (Kaufman et al. 1993; Hoffman et al. 1998; Halverson et
al. 2007 e 2010). Camadas carbonáticas da base do Grupo Bambuí (Formação Sete
Lagoas), indicaram valores de 87Sr/86Sr de 0,70832.
Comparando-se este resultado aos diversos estudos sobre o Neoproterozóico
pode-se fazer a correlação dos dados com o Período Ediacarano (650 – 550) quando
ocorreu a homogeneização isotópica dos oceanos, após a Glaciação Marinoana
(Halverson et al. 2010).
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Resumo

Rochas metassedimentares encontradas na região entre Couto de Magalhães de Minas e
Senador Mourão, pertencentes a base do Grupo Macaúbas (Neoproterozóico) foram alvo de
investigação geoquímica detalhada com a utilização de análises de ICP–OES e ICP-MS,
difratometria de RX e microssonda eletrônica. Nesta região ocorrem importantes camadas de
rochas carbonáticas (calcários e dolomitos) e camadas de metapelitos abrigando
mineralizações de manganês. A pesquisa teve como objetivo principal investigar as
características geoquímicas e mineralógicas destas camadas de rochas, auxiliando no seu
agrupamento dentro das formações basais do Grupo Macaúbas (Formação Duas Barras e
Formação Domingas). Os resultados obtidos identificaram que as rochas carbonáticas possuem
alto conteúdo de MgO (entre 3 a 19%) e uma correlação entre os elementos Sr e Mn (Sr/Mn
<1) indicando que as condições diagenéticas de deposição ainda estão preservadas. O gráfico
Th/Sc/La, para correlação geoquímica de sedimentos crustais com as amostras de rochas
metapelíticas, indica uma proveniência destes sedimentos a partir de rochas fontes de
características félsicas. A presença de granada espessartita determina a mineralização de
manganês, indicando que os diferentes afloramentos destas rochas na região de Couto de
Magalhães de Minas, pertencem a um mesmo pacote metasedimentar.
Palavras Chave: Grupo Macaúbas, manganês, carbonatos, proveniência.
Abstract
Metasedimentary rocks found in the region between Couto de Magalhães de Minas and
Senador Mourão, belonging to base of Macaúbas Group (Neoproterozoic) was under
investigation detailed geochemical analysis using ICP-OES and ICP-MS, RX diffraction and
electron microprobe. Occur in this region important layers of carbonate rocks (limestones and
dolomites) and layers of metapelites harboring manganese mineralization. The research aimed
to investigate the geochemical and mineralogical characteristics of these rock layers, aiding in
their grouping within the basal formations of Macaúbas Group (Duas Barras Formation and
Domingas Formation). The results show that the carbonate rocks have high MgO content
(between 3 and 19%) and a correlation between the elements Sr and Mn (Sr/Mn <1), indicating
that diagenetic deposition conditions are still preserved. The graph Y/Sr/La, for correlation
with crustal sediment geochemical samples metapelitic rocks, indicates a provenance of these
sediments from felsic source rocks characteristics. The presence of garnet spessartine
determines the manganese mineralization, indicating that the different outcrops of these rocks
in the region of Couto de Magalhães de Minas, belong to the same package metasedimentar.
Keywords: Macaúbas Group, manganese, carbonates, provenance.
1. Introdução
A área de pesquisa está situada na região nordeste da Serra do Espinhaço, vale do Rio
Jequitinhonha entre o município de Couto de Magalhães de Minas e o distrito de Senador
Mourão em Diamantina. Grande parte das rochas encontradas nesta região pertencem ao

Grupo Macaúbas (Neoproterozóico) e estão agrupadas dentro das formações Duas Barras
(metassedimentos siliciclásticos), Domingas (metapelitos, lentes de dolomitos e calcários
laminados) ou Serra do Catuni (metarritmitos com seixos e filitos grafitosos ou
manganesíferos).
Entretanto estas camadas de rochas apresentam-se descontínuas, cortadas por uma
profunda discordância erosiva, ou cobertas por camadas de metadiamictitos de origem
glaciogênica (COMIG, 1997 – Projeto Espinhaço). Nestas rochas foram realizadas diversas
análises utilizando as técnicas de ICP-MS e -OES, difratometria de RX e microssonda
eletrônica, destacando a determinação da composição dos elementos maiores, elementos
menores e terras raras (ETR), caracterizando diversos segmentos de camadas destas rochas.
Neste estudo pretende-se agrupar os diversos segmentos da camada de metapelito
grafitoso e manganesífero encontrada na região de Couto de Magalhães de Minas, através da
afinidade geoquímica entre os elementos e sua mineralogia em comum. Este detalhamento
geoquímico pretende contribuir para o esclarecimento da proveniência e o ambiente
deposicional dos sedimentos que compõem a base do Grupo Macaúbas.
2. Contexto Geológico
O contexto geológico do Grupo Macaúbas compreende o domínio da Faixa Araçuaí
(Neoproterozóico), estrutura orogênica desenvolvida durante o Ciclo Brasiliano (Uhlein, 1991)
Geograficamente a área situa-se na porção nordeste da Serra do Espinhaço, onde ocorrem as
rochas da base do Grupo Macaúbas (Formações Duas Barras e Domingas).
A base do Grupo Macaúbas é constituída essencialmente por metassedimentos
siliciclásticos depositados em sistema fluvial relacionados à Formação Duas Barras (Noce et
al., 1997; Fraga, 1999). Sobre estas rochas ocorre uma espessa camada de rochas metapelíticas
laminadas, contendo camadas descontínuas de dolomitos no topo, correspondendo a Formação
Domingas (Noce et al., 1997). O registro glacial na bacia Macaúbas é marcado por
metadiamictitos maciços da Formação Serra do Catuni e por uma profunda discordância
erosiva que sobrepõe às Formações Duas Barras e Domingas (Noce et al., 1997; COMIG, 1997
– Projeto Espinhaço).
3. Metodologia
Foram realizadas análises de elementos maiores (SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, MnO, Fe2O3,
TiO2, MgO), menores (Ba, Co, Cr, V, Zn, Sr, Li, Mn, B, Pb) e elementos terras raras (ETR),
através das técnicas de espectroscopia de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado
(ICP-OES) e, junto com esta, a espectroscopia de massa com plasma indutivamente acoplado
(ICP-MS). Amostras de rocha contendo concentrados de manganês foram cortadas, parte foi
pulverizada em moinho de disco e enviada para o Laboratório de Difratometria de RX/CPMTC
e parte foi submetida a análise em microssonda eletrônica no Instituto de Física
(FACET/UFMG).
4. Resultados preliminares
Nesta pesquisa foram analisadas rochas da base (metasiltitos laminados rosados) e do
topo (metapelitos grafitosos e manganesíferos) da camada mineralizada em manganês. No
Segmento oeste foram selecionadas as amostras PSL1 (base) e PSL2 (topo) e, no segmento
leste foram selecionadas as amostras PSL5 (base) e PSL3 e PSL4 (topo).

Na região de Senador Mourão foram analisadas amostras de metapelitos rosados
laminados (PSL 7), posicionados abaixo do pacote de metadiamictitos e metarritmitos com
seixos da Sequência Glacial (Formação Serra do Catuni). Nestas rochas foram analisadas
amostras da matriz metapelítica dos metarritmitos com seixos (PSL6 e PSL8).
Para o estudo geoquímico das rochas carbonáticas foram analisados dolomitos
contendo estruturas estromatolíticas (PSL11) e rochas metapelíticas encaixantes (PSL 09 e
PSL10 – Formação Domingas). Na região da Fazenda Tijucuçu foram analisados metapelitos
carbonáticos laminados (PSL12) e, no topo, calcarenitos e calcilutitos laminados (PSL14).
Tabela 1: Resultados das análises de ICP nas amostras de rochas de granulação fina e rochas
carbonáticas.
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
CaO
Na2O
Cr2O3
MgO
MnO
P2O5
Ba
B
Rb
Sr
Cs
Ga
Tl
Ta
Nb
Hf
Ho
La
Lu
Mo
Nd
Sm
Sn
Tb
Th
Tm
U
V
Y
Yb
W
Pr
Gd
Eu
Er
Dy
Ce
Co
Ni
Cu
Zn
Zr
Pb
Sc
Se
Li
Cr
Be

PSL1

PSL2

PSL3

PSL4 PSL5 PSL6 PSL7 PSL8 PSL9 PSL10 PSL11 PSL12 PSLc13 PSL14

61,15
0,99
18,23
8,85
3,96
0,04
0,11
0,02
0,58
0,03
0,15
1088
<10
124,3
72
1,53
23,6
0,5
4,79
14,17
4,52
1,29
28,7
0,59
3
26,2
5,4
5,3
0,81
7,9
0,57
3,78
199
27
3,9
16
7,42
4,82
0,87
3,71
5,62
24,2
2,8
30
70
64
202
3
<3
<10
<1
37
<1

48,55
1,39
26,59
7,48
7,09
0,04
0,03
0,03
1,49
<0,01
0,1
1772
<10
221,4
70
4,76
36,2
1,2
4,28
21,15
6,51
1,94
99,7
0,75
35
85,5
14,9
12,5
1,48
15,9
0,82
7,21
483
44
5,3
10,1
22,59
11,05
2,11
4,81
9,61
204,5
3,1
15
72
28
278
32
<3
<10
<1
28
<1

41,3
1,04
21,96
11,52
3,51
0,08
<0,01
0,01
0,76
>10
0,08
1896
<10
146,3
400
7,8
31,9
0,9
3,84
19,63
5,26
1,96
81,2
0,78
6
91,8
17,4
5,7
1,64
15,7
0,82
5,01
211
33
5,3
22,7
24,8
12,14
2,59
5,4
10,56
148,6
119,6
93
68
109
219
44
<3
<10
5
13
1

58,28
1
19,17
9,31
3,88
0,04
0,01
0,02
0,79
3,50
0,07
1055
<10
150
125
5,23
27,7
1,1
2,94
17,44
4,95
0,76
26,6
0,36
5
23,1
4,8
5,3
0,63
14,5
0,32
4,12
159
18
2,3
19,3
6,53
4,41
0,57
2,18
4,18
82,8
51,1
56
68
78
211
12
5
<10
4
30
<1

80,62
0,5
10,11
4,46
2,49
0,04
<0,01
<0,01
0,61
0,04
0,05
807
<10
68,2
38
0,85
13,2
<0,5
2,28
10,14
4,16
0,69
46,5
0,28
3
23,7
4,3
3,2
0,41
9,4
0,24
2,32
94
18
2
8,6
7,26
3,29
0,61
2,17
3,23
70,6
3,8
20
23
23
189
7
<3
<10
<1
13
<1

86,61
1,04
8,22
2,45
2,36
0,02
<0,01
<0,01
0,51
0,11
0,05
475
<10
66,4
27
0,83
9,3
<0,5
2,89
15,96
29,27
1,99
68,8
1,11
<2
56,1
10,2
3,6
1,41
21,8
0,98
4,36
41
53
7
4,3
15,59
9,15
1,65
6,07
9,31
11707
4,3
10
15
18
1302
5
<3
<10
<1
5
<1

72,93
2,41
11,96
5,51
3,72
0,04
<0,01
<0,01
0,83
0,15
0,08
782
<10
128,9
43
1,31
18,5
0,8
5,76
39,96
30,05
3,01
142,4
1,33
2
123,9
23,6
10,2
2,39
53,6
1,4
6,2
166
76
9,4
4,6
33
18,62
3,18
9,02
15,18
269,5
16,9
20
24
29
1251
23
<3
<10
1
12
<1

83,37
0,29
10,67
2,9
2,35
0,02
<0,01
<0,01
0,43
0,01
0,01
562
<10
68,3
12
0,82
11,4
<0,5
1,11
6,75
4,84
0,69
19,1
0,37
<2
5,7
1,3
2,3
0,37
11,7
0,37
1,8
11
19
2,3
0,8
2,06
2,09
0,09
2,32
3,23
24,7
1,9
12
17
8
176
4
<3
<10
<1
6
<1

68,17
1,19
18,79
2,97
4,51
0,03
<0,01
<0,01
1,26
0,01
0,06
369
<10
179,5
26
8,4
24,2
1,2
1,99
18,72
9,62
1,74
62,2
0,74
<2
56,1
10,5
4
1,28
16,5
0,83
8,44
70
54
5,5
15,7
15,14
9,24
1,97
5,5
8,87
79,8
11,5
59
27
56
396
9
<3
<10
4
13
<1

57,56
1,27
18,72
13,18
4,33
0,04
0,08
0,02
1,24
0,29
0,07
403
<10
141,3
17
3,79
26,1
1
2,15
19,74
9,4
1,32
66,1
0,68
<2
70,3
11,7
4,4
0,96
22,2
0,64
3,45
82
41
4,4
0,2
19,26
7,74
1,62
3,89
6,09
109,8
4,5
23
13
49
411
80
<3
<10
<1
18
<1

2,76
0,06
1,06
0,72
0,31
29,13
0,09
<0,01
19,42
0,1
0,04
32
22
10,9
68
0,24
1,6
<0,5
0,5
1,92
0,61
0,15
6
<0,05
<2
4,8
0,8
0,5
0,09
3,7
<0,05
0,47
<5
3
0,4
0,2
1,51
0,84
0,19
0,39
0,73
11,1
2,3
15
<1
24
20
<3
6
<10
3
3
<1

4,80
0,06
1,01
0,49
0,35
36,4
0,08
<0,01
12,43
0,04
0,05
61
<10
11
173
0,43
1,3
<0,5
0,41
1,63
0,24
0,12
3,2
<0,05
15
2,7
0,5
0,5
0,06
1,8
<0,05
0,61
44
2
0,3
3,7
0,96
0,59
0,06
0,31
0,55
7,4
1,8
105
6
6
17
<3
<3
<10
<1
2
<1

74,53
0,8
13,34
5,77
3,50
0,09
0,1
<0,01
0,53
0,07
0,05
624
<10
105,7
52
1,73
17,7
<0,5
1,54
12,91
7,96
1,11
15,4
0,55
<2
13,4
3,2
3,2
0,74
10,3
0,48
3,95
125
33
4
5,9
3,57
3,89
0,59
3,66
5,15
35,6
5,7
26
13
20
372
6
<3
<10
<1
12
<1

59,63
0,82
13,14
5,68
2,96
7,68
1,61
0,01
2,48
0,09
0,25
426
<10
138,1
246
6,49
19,7
0,8
1,35
12,87
4,3
1
37,4
0,36
<2
33
6
3,8
0,74
11,2
0,38
3,84
162
25
2,5
<0,1
8,71
5,78
1,12
2,67
5,38
70,1
16,2
50
26
74
191
7
<3
<10
29
25
<1

5. Discussão dos resultados
Os resultados obtidos na difratometria demonstraram que nos metapelitos
manganesíferos predominam a presença de quartzo, muscovita, caolinita e goetita, com
proporções variáveis e localizadas de rutilo e grafita. A partir dos resultados nas análises de
microssonda eletrônica na amostra PM3A, foram identificados pseudomorfos romboédricos
completamente substituídos por mineral secundário, com fases de composição variando entre
mais aluminosa ou mais potássica. Nas análises da amostra PM5A (5,6,8,9 e 10) foi possível
detectar que o mineral romboédrico que estava sofrendo alteração supergênica se tratava de um
silicato do grupo das granadas, variedade espessartita.

Figura 1: Imagem de retroespalhamento mostrando cristais romboédricos de granada espessartita.

Os dados sedimentares mostram um agrupamento ao longo do eixo La-Th, mais para o
extremo do La do que para o Th. O fato de que as amostras de rochas de granulação fina
mostram altas proporções de Th/Sc, La/Sc, La/Cr, Th/Cr e Ba/Sc, pode indicar que eles são
derivados predominantemente por rochas félsicas como apresenrtado no trabalho de
McLennan (1989).
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RESUMO
A enseada de Icaraí-Jurujuba, localizada na entrada da Baía de Guanabara (RJ), foi escolhida como
foco de estudo por ser uma área de importante papel sócio-econômico e paisagístico, além de
configurar um dos setores contemplados no Plano de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG).
Foram realizadas secções transversais na interface Enseada de Icaraí-Jurujuba e Baía de Guanabara
em diferentes condições de maré (sizígia e quadratura), para análises de nutrientes (fosfato, nitrito,
nitrato, amônia), clorofila-a e estabelecimento do índice multiparamétrico de estado trófico TRIX
(Trophic Index). O índice TRIX pode ser aplicado pontualmente para cada ponto de amostragem, e
leva em conta fatores que expressam diretamente a produção primária (níveis de clorofila-a e
oxigênio dissolvido), além de fatores nutricionais (concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido e
fósforo inorgânico dissolvido). Todos esses parâmetros são combinados linearmente em uma escala
de classificação de estado trófico com valores entre 0 e 8. A região apresentou elevadas
concentrações de nutrientes e clorofila-a. Os valores de amônio foram superiores aos de nitrato,
indicando presença de esgoto doméstico. Em relação ao estado trófico, o ambiente pode ser
considerado como uma região de elevado estado trófico (classificações TRIX variando de ambiente
mesotrófico a eutrófico), e não foram verificadas diferenças na classificação entre os regimes de
marés analisados. As pressões antrópicas estão refletindo em um processo de eutrofização
considerado em estágio avançado.
Palavras-chave: nutrientes, eutrofização, estado trófico, TRIX, Baía de Guanabara.
ABSTRACT
The Icaraí-Jurujuba embayment, located at the entrance of Guanabara Bay (RJ), was chosen as the
focus of the study to be an area of important socio-economic and environmental role, as well as is part
of the one sectors covered in the Guanabara Bay Decontamination Plan (PDBG). Cross sections were
performed in the interface Icaraí-Jurujuba embayment and Guanabara Bay under different tidal
regimes (neap and spring tides) for nutrient estimates (phosphate, nitrite, nitrate, ammonia),
chlorophyll-a and establishment of a multiparameter trophic index (TRIX). The TRIX index can be
applied punctually for each sampling point, and takes into account factors that directly express the
primary production (levels of chlorophyll-a and dissolved oxygen) and nutritional factors
(concentrations of dissolved inorganic nitrogen and dissolved inorganic phosphorus). All these factors
are combined linearly, on a rating scale of trophic state with values between 0 and 8.The region
showed high levels of nutrients and chlorophyll-a. The values of ammonium were higher than nitrate,
indicating the presence of domestic sewage. In relation to trophic status, the environment was
classified as an area of high trophic state (TRIX ratings ranging from mesotrophic to eutrophic
environment), and there were no differences in ranking between the different tidal regimes analyzed.
The anthropogenic pressures are reflecting on a process of eutrophication considered advanced.
Key Words: nutrients, eutrophication, trophic state, TRIX, Guanabara Bay.

1. Introdução
A introdução de matéria orgânica e nutrientes em quantidades crescentes nos corpos
aquáticos provenientes das atividades antrópicas vem ocasionando um aumento expressivo
e descontrolado de florações de microalgas, processo conhecido como eutrofização
(NIXON, 1995). A eutrofização trata-se de um processo, enquanto o estado trófico, como a
própria denominação sugere, refere-se a um estado ou grau de nutrição momentânea do
ambiente. A adoção de modelos e índices multiparamétricos é considerada uma grande

evolução para classificação de estado trófico e monitoramento da eutrofização, pois não
apenas uma variável é utilizada para o estabelecimento do estado trófico, mas múltiplos
indicadores. Trabalhos recentes foram publicados estabelecendo índices baseados em
multiparâmetros, como o TRIX (Trophic Índex) (VOLLENWEIDER et al., 1998).
A Baía de Guanabara (BG) (RJ) tem sofrido intensa influência antrópica ao longo do
tempo, sendo considerado um dos maiores exemplos de degradação costeira no Brasil. A
avaliação do estado trófico regional é uma ferramenta essencial para que seja possível o
controle, manejo e avaliação de ações mitigadores que venham a ser implementadas na
região, representando uma contribuição efetiva para o PDBG.
2. Metodologia do trabalho
2.1 Área de Estudo
A BG está localizada nas coordenadas 22º40’-23º00’S e 43º00-43º18’W, com área
aproximada de 346 km2 e profundidade média de 7,7 m. O tempo médio de residência de
50% das águas da baía é de 11,4 dias (KJERFVE et al. 1997). O clima é quente e úmido,
com verão chuvoso (Dezembro a Março). A bacia de drenagem da BG apresenta 10 milhões
de habitantes subdivididos em 15 municípios (KNOPPERS et al. 1999). A enseada de IcaraíJurujuba está localizada próxima à desembocadura da BG, tem área superficial de 9 km2,
profundidade média de 3 m e volume total de água estimado em 30x106 m3 (SANTOS et al.
2008). A população residente no entorno da enseada é de aproximadamente 167.000
habitantes (IBGE, 2010). A enseada recebe água dos canais de drenagem pluvial, além de
emissários de efluentes, e não apresenta nenhum grande rio de deságue.
2.2 Desenho Amostral e Técnicas Analíticas
Em março e agosto de 2012 foram realizadas secções transversais na interface
Enseada de Icaraí-Jurujuba e a BG em situações de maré enchente, estofa e vazante, de
sizígia e quadratura, respectivamente. Em cada campanha foram realizados perfis verticais
de temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido (OD) (Sonda YSI 6600 V2), análises de
nutrientes (PO4, NO2, NO3 e NH4) e clorofila-a (Ch-a) segundo Grasshoff et al. (1983) e
Strickland & Parsons (1972), respectivamente. Em cada transecto foram amostrados 4
pontos de coleta, a aproximadamente 3 m de profundidade.
2.3 O índice TRIX
O índice trófico (TRIX) Vollenweider et al. (1998) considera os seguintes
componentes para o calculo: a) Fatores que expressam diretamente a produção primária
através da Clotofila-a: [mg.m-3] e o OD como desvio absoluto [%] da saturação: [abs ׀100%O = ׀aD%0]; b) Fatores Nutricionais utilizando a variação do nitrogênio inorgânico
dissolvido (NID) como N-(NO3+NO2+NH4): [NID = mg.m-3] e fósforo inorgânico dissolvido
(PID) como P-PID: [PID = mg.m-3]. O índice pode ser obtido aplicando a seguinte fórmula:
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TRIX = [log(Ch-a . aD%OD . NID . PID) – (∑-Log I)].(1.2) .................................................. (Eq. 1)

3. Resultados e Discussões
3.1 Nutrientes e Clorofila-a
A salinidade e a temperatura variaram entre 32 - 34.5, e 20.5 - 23.6 ºC,
respectivamente. De uma maneira geral, março apresentou os menores valores de
temperatura e os maiores de salinidade se comparados com agosto. Os dados dos
gradientes verticais termo-salinos obtidos através da sonda não apresentaram diferenças de
temperatura e salinidade, indicando que a coluna de água estava homogênea. A
concentração de OD variou entre 4,9 e 8,2 mg.L-1. No geral, o ambiente apresentou níveis
satisfatórios de OD, entretanto, alguns valores ficaram abaixo de 5, indicando um início de
condições que podem representar estresse biológico (BRICKER et al. 2003). Para a Ch-a,
as concentrações ficaram entre 2.9 e 38.0 ug/L, com maiores valores na coleta de março de
2012. Interessante ressaltar que tanto o OD quanto a ch-a apresentaram níveis crescentes
ao longo do dia, sugerindo aumento da atividade fotossintética. Os nutrientes não
apresentaram grandes diferenças entre as coletas (PID 0.57-1.63, NID 6.74-21.66 uM),
exceção do fosfato que apresentou valores maiores na coleta de março. As concentrações
foram consideradas elevadas, indicando que a Enseada recebe uma grande quantidade de
nutrientes, provavelmente a maior parte seja de origem antrópica, tendo em vista que o
tratamento de esgotos é praticamente ausente na região de estudo.
3.2 O Estado Trófico da Enseada Icaraí-Jurujuba - Índice TRIX
Para a aplicação do índice TRIX é necessário um satisfatório n amostral da região de
estudo, ou seja, deve-se levar em conta o histórico de dados disponíveis para a localidade
em questão. Dessa forma é possível estabelecer valores mínimos e máximos dos
parâmetros utilizados. Para tal, foram acessados dados pretéritos disponíveis para a
Enseada no trabalho de Santos et al. (2008). A determinação TRIX para a Enseada de
Icaraí-Jurujuba é proposta através da seguinte fórmula, que foi corrigida para a série
temporal dos dados disponíveis:
TRIX = [log(Cloro-a . aD%OD . NID . PID) - (0,98)].(0,78) -1........................................ (Eq. 2)
As classificações não tiveram grandes diferenças entre as campanhas, os pontos e
entre as marés (sizígia x quadratura; enchente x vazante). Os valores TRIX ficaram variaram
etre 5.32 e 6.74 (Tabela 1). Valores entre 5 e 6 sugerem condições moderadas a altamente
produtivas e alto estado trófico (meso a eutrófico). Valores entre 6 e 8 sugerem condições
altamente produtivas e maior estado trófico (eutrófico). Segundo essas classificações, a
Enseada pode ser considerada uma localidade que esta sofrendo um processo avançado de
eutrofização.

Pontos de Coleta

TRIX Março 2012

TRIX Agosto 2012

1A

5.7

1B

6.3

5.8

1C

6.1

6.4

1D

6.5

5.8

2A

6.4

6.4

2B

6.4

5.6

2C

6.4

6.0

2D

6.0

6.1

3A

6.7

5.3

3B

6.4

5.7

3C

5.8

6.3

3D

6.0

5.7

Tabela 1: Classificação TRIX para março e agosto de 2012. Obs: as cores seguem padrão
internacional de qualidade das águas estipulado pela Water Framework Directive (WFD).

De acordo com os dados levantados, o emissário (além de outras fontes difusas)
pode estar contribuindo com os elevados níveis de nutrientes encontrados, e a hidrologia
local não é suficiente para promover a dispersão desses nutrientes, ou seja, grande parte
desse material fica retido na região, favorecendo o processo eutrófico no sistema.
4. Conclusões
A enseada de Icaraí-Jurujuba pode ser considerada como uma região de elevado
estado trófico. O ambiente apresenta grande população residente no seu entorno, além de
ficar dentro da área de abrangência de um emissário submarino de esgoto, e essas
pressões antrópicas estão refletindo em um processo de eutrofização considerado em
estágio avançado. O índice TRIX é considerado uma excelente ferramenta no auxílio do
monitoramento ambiental. Esse índice permite avaliar a eficácia de ações mitigadoras que
venham a ser implementadas na Enseada de Icaraí-Jurujuba.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi realizar a maturação por micro-ondas de uma amostra de rocha da Fm.
Irati (Bacia do Paraná). Após extração do betume, a rocha foi submetida à radiação micro-ondas por
2h, utilizando diferentes solventes. A maturação utilizando glicerol (290 °C) foi a que obteve maior
rendimento. A irradiação por micro-ondas em sistema fechado apresentou a vantagem de preservar
as substâncias mais voláteis, as quais são perdidas em sistema aberto.
Palavras-chave: maturação de rocha, formação Irati, micro-ondas
ABSTRACT
The aim of this work was to realize the maturation of Irati formation rock sample (Paraná Basin) by
microwave. After bitumen extraction, the rock was submitted to microwave for 2h, using different
solvents. Maturation using glycerol as solvent (290 °C) showed the highest yield. Microwave
irradiation in closed systems showed the advantage of preserving the more volatile substances, which
are lost in open systems.
Keywords: rock maturation, Irati formation, microwave

1.

Introdução
Com o objetivo de reconhecer possíveis rochas geradoras de petróleo, tem sido

aplicada a técnica da hidropirólise ou craqueamento térmico, que simula o processo de
maturação. Dessa forma, é possível avaliar o potencial de geração de petróleo de uma
determinada rocha e os tipos de hidrocarbonetos propensos a serem formados, e explorar
as condições ideais para a formação e maturação do querogênio1.
Técnicas que simulam a maturação de rochas tem sido de fundamental importância
para o mapeamento de áreas potencialmente ricas em petróleo, sendo mais utilizada a
técnica da hidropirólise, ou seja, a decomposição das substâncias orgânicas presentes
através do aquecimento por um longo período de tempo a temperaturas elevadas em
presença de água. Uma alternativa à hidropirólise é o aquecimento por micro-ondas, que
também possibilita simular a maturação de uma rocha, porém em um menor tempo de
exposição, devido à capacidade de penetração da radiação micro-ondas na amostra, com
baixa perda de energia. Dessa forma a utilização da radiação micro-ondas, associada às

técnicas óticas e geoquímicas, pode ser uma importante ferramenta para a caracterização
de possíveis rochas geradoras e para a análise do querogênio potencialmente gerado.
A técnica de micro-ondas vem surgindo como uma alternativa mais rápida e eficiente
para simular a maturação de rochas geradoras, por conta da possibilidade de controle do
tempo, temperatura e pressão2,3. Este trabalho teve como objetivo submeter a amostra de
rocha da Formação Irati, potencial geradora de hidrocarbonetos, à radiação micro-ondas,
utilizando diferentes solventes e analisar os resultados obtidos.
1.

Materiais e Métodos

1.1 Amostra de rocha
Neste trabalho, foi realizada a maturação por irradiação em micro-ondas de uma
amostra de rocha da Formação Irati, Bacia do Paraná. A Fm. Irati é uma formação geológica
de transição entre o Permiano inferior e superior e apresenta alto teor de matéria orgânica e
grande potencial na geração de óleo4. Das formações da Bacia do Paraná, a Irati se destaca
por apresentar altos níveis de matéria orgânica amorfa. No entanto, as análises de
reflectância da vitrinita indicam uma baixa maturação dessas rochas, com valores em torno
de 0,4 %5,6.
1.1. Extração do betume e maturação da rocha
Para a extração do betume, foi utilizado 50 g de rocha que foi extraído com
diclorometano em um extrator Soxhlet, durante um período mínimo de 16 h. Os testes de
maturação em micro-ondas foram realizados em reator CEM (Discover, série DU-9140)
após isolamento do betume.
Para a maturação por micro-ondas foram realizados cinco testes, utilizando: água,
etilenoglicol, 1-octanol, propilenoglicol e glicerol, na razão 1:1 (m/v) por 2h, com potência
entre 50 a 300 W e refluxo à temperatura de ebulição dos respectivos solventes. O produto
obtido foi filtrado e lavado com diclorometano. A fase orgânica foi concentrada, fracionada
por cromatografia em coluna aberta com sílica gel e analisada por CG-EM.
1.2. Análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas
A análise do óleo obtido por micro-ondas, utilizando glicerol, foi realizada por CG-EM
(Shimadzu QP2010Plus), com coluna capilar (Factor Four/VF-5ms), rampa de 60 °C
(isoterma de 1 min) a 300 °C (isoterma de 50 min), taxa de 4°C/min, hélio como gás de
arraste e velocidade de fluxo de 1 mL/min. A temperatura do injetor foi 280 °C, com razão
de split de 1:30. Os íons monitorados para a fração de hidrocarbonetos saturados foram m/z
85, 191 e 217 para análise de n-alcanos, terpanos e esteranos, respectivamente.

2.

Resultados e discussão
Com a finalidade de avaliar o grau de maturação a diferentes temperaturas, foram

selecionados solventes com crescentes faixas de ponto de ebulição, sendo realizada a
irradiação por micro-ondas com refluxo na temperatura de ebulição de cada solvente. Como
pode ser observado na Tabela 1, com o aumento da temperatura de ebulição do solvente
houve aumento considerável no rendimento do produto.
Tabela 1. Rendimento percentual de produto gerado por micro-ondas para cada solvente.
Solvente
água
etilenoglicol
1-octanol
propilenoglicol
glicerol

minicial (mg)
2000
2000
5000
5000
5000

mfinal (mg)
5,7
6,5
54,5
88,8
278,6

Rendimento
0,285%
0,325%
1,090%
1,776%
5,572%

Const. dielétrica
15
37
10,3
30,2
43

PE (°C)
100
197,3
195
188,2
290

A temperatura mostrou-se altamente correlacionada com a quantidade de óleo
gerado (r = 0,9790, p < 0,05), o que está relacionado com a influência da temperatura no
processo de catagênese. A constante dielétrica do solvente apresentou correlação
moderada (r = 0,6138, p < 0,05), podendo indicar uma influência da energia armazenada
pelo solvente na capacidade de geração de óleo por micro-ondas.
Foram verificadas perdas dos constituintes mais voláteis do produto obtido por microondas para as frações de n-alcanos e isoprenóides (m/z 85). A perda das substâncias
voláteis durante a irradiação pode ter sido em decorrência do não fechamento do sistema,
uma vez que tal perda não ocorreu repetindo o experimento com o fechamento do sistema,
onde não há troca atmosférica com o ambiente (Figura 1).

(A)

(B)

(C)

Figura 1. Cromatogramas do n-alcanos/isoprenóides (modo SIM, m/z 85) do betume inicial (A),
produto obtido por micro-ondas em sistema aberto (B) e em sistema fechado (C).

Pode-se observar, comparando o cromatograma obtido para o betume inicial (Figura
1A) com o cromatograma do produto obtido por microondas em sistema fechado (Figura
1C), um aumento das substâncias de menor tempo de retenção (mais voláteis) e diminuição
das de maior tempo de retenção (menos voláteis), indicando um possível craqueamento das
substâncias inicialmente presentes no betume.
3.

Conclusões
Resultados preliminares indicam que a pirólise por micro-ondas pode ser uma

técnica útil na simulação da geração de óleo, com a vantagem de ser uma análise mais
rápida quando comparada à hidropirólise. Novos experimentos estão sendo realizados com
a mesma rocha, utilizando micro-ondas em sistema fechado e hidropirólise convencional, a
fim de comparar ambas as técnicas.
4.
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Resumo: Elementos-traço são freqüentemente utilizados como indicadores das condições redox e da
paleoprodutividade marinha, que podem afetar a distribuição e o fracionamento geoquímico destes
elementos. O potencial efeito do ciclo re-oxidativo da pirita sedimentar sobre o grau de piritização
destes indicadores (degree of trace metal pyritization – DTMP) não tem sido anteriormente avaliado.
Esta avaliação foi realizada em 4 testemunhos sedimentares da plataforma continental sob influência
do Sistema de Ressurgência de Cabo Frio (RJ). A relação do DTMP com a assinatura isotópica do S
34
na pirita (δ S), que se torna mais leve em resposta ao ciclo re-oxidativo da pirita na área de estudo,
sugere que a influência pode ser alta (para Pb, As, Cd e Mn), baixa (para Zn e Cu) ou desprezível
(para Cr e Ni), dependendo do elemento considerado. Sedimentos mais antigos e ricos em pirita
possibilitaram a identificação de um aparente limiar para o efeito da re-oxidação, após o qual os
elementos Pb, As, Cd, Mn e Zn apresentaram maior piritização.
Palavras-chave: Grau de piritização. Biogeoquímica de elementos-traço. Ciclo re-oxidativo do
enxofre. Plataforma continental. Sistema de Ressurgência de Cabo Frio.
Abstract: Trace elements are often used as indicators of redox conditions and marine
paleoprodutivity, which can affect the distribution and geochemical fractionation of these elements.
The potential effect of sedimentary pyrite re-oxidative cycling on the degree of trace metal pyritization
(DTMP) has not been previously evaluated. This review was conducted in 4 sediment cores from the
continental shelf under the influence of Upwelling System of Cabo Frio (RJ). The DTMP relation with
34
stable isotope signals (δ S) of chromium reducible sulfur, which becomes lighter in response to
intense pyrite re-oxidative cycling in the study area, suggests high (Pb, As, Cd and Mn), low (Cu and
Zn) or negligible (Cr and Ni) re-oxidation influences. Oldest pyrite-richer sediments provide an
apparent threshold for the effect of re-oxidation, after which most trace elements (Pb, As, Cd, Zn and
Mn) presented more accentuated DTMP.
Keywords: Degree of pyritization. Trace element biogeochemistry. Sulfur re-oxidative cycling.
Continental shelf sediments. Cabo Frio Upwelling System.

1. Introdução
A acumulação de elementos-traço nos sedimentos costeiros e marinhos é direta ou
indiretamente controlada pelas condições redox, que afetam fortemente as associações
desses elementos com fases inorgânicas sedimentares, como compostos de enxofre, ferro
(Fe) e manganês (Mn) (COOPER; MORSE, 1998). Diversos elementos-traço (por exemplo:
Ni, Cu, Zn e Cd) são sensíveis à mudança nas condições redox na coluna d’água e podem
se encontrar no sedimento em associação com a matéria orgânica (MO), mas podem ser
também retidos no sedimento em associação com a pirita (FeS2), em ambientes que
possibilitem a sua formação (TRIBOVILLARD et al., 2006).
Entre os métodos de extrações sequenciais descritos na literatura, os utilizados para
estimar o grau de incorporação de metais na pirita, foi inicialmente avaliado para o ferro
(degree of pyritization, DOP; BERNER, 1970) e posteriormente estendido para elementos-

traço (degree of trace metal pyritization, DTMP; HUERTA-DIAZ; MORSE, 1990). Este
método melhora a avaliação da adequação desses elementos como indicadores de
processos envolvendo

condições paleo-redox e

paleoprodutividade

(STERNBECK;

SOHLENIUS; HALLBERG, 2000) e a previsão do comportamento de contaminantes
metálicos (MORSE; LUTHER, 1999).
As avaliações do DTMP têm sido realizadas em diversos ambientes costeiros e
marinhos, variando entre as áreas entre marés ao talude continental (HUERTA-DIAZ;
MORSE, 1992). Estas análises têm mostrando variáveis níveis de concordância com as
previsões baseadas em considerações cinéticas sobre a incorporação de metal na pirita
(MORSE; LUTHER, 1999). No entanto, existem relativamente poucos dados sobre o
impacto da intensa oxidação da pirita sobre o comportamento desses elementos (MORSE,
1994), uma vez que a investigação de tais impactos tem sido mais focada nos efeitos da
oxidação de sulfetos reativos (operacionalmente definido como acid-volatile sulfides, AVS)
sobre o comportamento geoquímico de metais traços (COOPER; MORSE, 1999).
Considerando-se que os efeitos destes processos podem variar para diferentes
elementos, propõe-se que as variações da composição isotópica da pirita poderá ser
utilizado, para avaliar a sensibilidade do DTMP a eventos de re-oxidação de pirita, que é
possivelmente refletida pelas relações entre os valores de DTMP e os de δ34S na fração do
S inorgânico operacionalmente denominada como Chromium Reducible Sulfur (CRS), que
corresponde essencialmente à pirita (FOSSING; JØRGENSEN, 1989). Esta avaliação pode
contribuir para melhorar o uso dos dados de DTMP como indicadores paleoredox,
possivelmente também elucidando desvios de previsões cinéticas sobre a incorporação
elementar pela pirita.
2. Materiais e Métodos
2.1 Área de estudo
A região de Cabo Frio está localizada na área litorânea do estado do Rio de Janeiro,
entre latitude 23°11’ S e longitude 42°47’ W (Figura 1) e é caracterizada por um sistema de
ressurgência costeira. A coleta de testemunhos de sedimentos foi realizada entre os dias 24
de abril e 03 de maio de 2010, nos quatro pontos indicados na Figura 1. Nesta campanha foi
utilizado um equipamento Box-corer de 30 cm3.

Figura 1. Área de Estudo.

2.2 Extração seqüencial de metais (método otimizado de Huerta-Diaz e Morse, 1990):
foram estraídas 4 frações geoquímicas, incluindo (1): Fração Reativa (metais fracamente
associados a oxi-hidróxidos de ferro e manganês, em carbonatos ou adsorvidos às
partículas), extraída em HCl 1N; (2) Fração de Silicatos (metais na rede cristalina dos
silicatos), extraída em HF 10 M; (3) Fração da Matéria Orgânica (metais associados com a
MO), extraídos em H2SO4 concentrado; e (4) Fração Pirita (metais ligados a pirita), extraídos
em HNO3. Neste trabalho são consideradas as frações reativa, orgânica e pirítica.
4. Resultados e Discussão
O DOP e os DTMPs em todas as estações, correlacionaram com os valores de
δ34SCRS (Pb > Fe > As > Mn > Cd), enquanto a piritização do Zn apresentou correlações com
o δ34SCRS apenas nas estações de 4 e 9 e a piritização de Cu apenas na estação 4. Não
houve correlação da piritização de Cr e Ni com o δ34SCRS (Figura 2).

34

Figura 2. Relação do grau de piritização (DOP) e grau de piritização de metal-traço (DTMP) contra δ SCRS. A
34
área sombreada corresponde ao intervalo de dados δ SCRS inferiores ao limiar aparente de continua reoxidação, como indicado por Diaz et al. (2012) para as estações 1 e 4.

As estações 1 e 4 apresentaram os sedimentos mais antigos amostrados
(considerando as taxas de sedimentação baseadas na datação de

210

Pb e

239+240

Pu,

indicando um limiar aparente para a intensa re-oxidação da pirita. Enquanto a concentração
do CRS aumenta com a profundidade, a composição isotópica se torna mais empobrecido
em

34

S com o aumento da profundidade, valores menores e menos variáveis de δ34SCRS

ocorreram quando o conteúdo de CRS excedeu ~ 0,1%, correspondendo a valores médios
de δ34SCRS de -40‰ ± 1‰, (DÍAZ et al., 2012). Após este limiar aparente, os valores do
DTMP tiveram incremento acentuado para Pb, As, Cd, Mn e Zn na estação 1, onde a
estabilidade da pirita foi evidenciado de forma mais consistente (DÍAZ et al., 2012).

Incrementos semelhantes no grau de piritização foram observados para Fe e Pb, ainda sob
contínua re-oxidação (estações 4 e 9), o que sugere a proximidade a condições mais
estáveis. As profundidades nas quais a re-oxidação foi menos intensa foram variáveis,
sendo postulado que este efeito re-oxidação foi compensado por níveis relativamente
elevados de CRS, o que não foi necessariamente dependente da profundidade (DÍAZ et al.,
2012).
5. Conclusões
O uso da assinatura isotópica do enxofre pirítico (δ34SCRS) como indicação do ciclo
re-oxidativo da pirita, permitiu avaliar a susceptibilidade da piritização de elementos-traço, a
qual pode ser afetada por processos de oxidação da pirita. Conforme indicado pelas
relações do DTMP com δ34SCRS, os resultados evidenciaram que a influência da re-oxidação
pode ser elevada para Pb, As, Cd e Mn, baixa para Zn e Cu e desprezível para Cr e Ni sob
as condições encontradas nos sedimentos do SRCF.
A identificação de um limiar aparente da intensa re-oxidação da pirita permitiu a
avaliação na área de estudo de uma maior piritização, que pode ser esperada para os
elementos Pb, As, Cd, Mn e Zn, quando as condições mais favoráveis para o
desenvolvimento da pirita são atingidas, enquanto outros elementos não foram sensíveis à
esta mudança (Cu, Cr e Ni).
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Resumo
Este estudo avaliou as tendências sazonais dos perfis térmicos e de oxigênio dissolvido no
reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil. Efetuou-se o monitoramento destes parâmetros durante o
período de agosto de 2010 a agosto de 2011, permitindo assim acompanhar os padrões de
circulação e estratificação deste corpo hídrico e as possíveis implicações de alterações sazonais no
meio em questão. Os resultados apresentaram uma sensível variação sazonal, mas uma pronunciada
estabilidade térmica vertical e uma típica depleção nos perfis de oxigênio dissolvido.

Palavras chave: monitoramento ambiental, parâmetros fisico-químicos, rio Paraíba do Sul.

Abstract
This study evaluated the seasonal trends of thermal profiles and dissolved oxygen in Funil
hydroelectric reservoir. Monitoring these parameters from August 2010 till August 2011, thus follow
the patterns of circulation and stratification of the water body and the possible implications of
seasonal changes in the environment concerned. Results showed a significant seasonal variation, but
a pronounced thermal stability vertical and a typical depletion in dissolved oxygen profiles.
Keywords:. Environmental monitoring, physical-chemical parameters, Paraíba do Sul river

1. Introdução
O perfil vertical de temperatura em lagos e reservatórios varia com as estações do
ano. Tal variação afeta diretamente a densidade da água e, em decorrência, a capacidade
de mistura ou estratificação do corpo d`água.
A estratificação e a desestratificação térmica são acompanhadas por uma série de
alterações físicas e químicas na água. Destacam-se a distribuição vertical dos gases
dissolvidos na água, como o oxigênio e o gás carbônico (CO2); e a distribuição vertical de
nutrientes.
Ocorrem também modificações na distribuição dos organismos do fitoplâncton e do
zooplâncton e acúmulo de certos componentes da comunidade, como bactérias nos
gradientes de temperatura e densidade, que ocorrem no metalímnio, zona entre o epilímnio
e o hipolímnio (TUNDISI, 2008; ESTEVES, 1998 e VON SPERLING, 1999).

Para avaliar as tendências sazonais dos perfis térmicos e de oxigênio dissolvido no
reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil, efetuou-se o monitoramento destes parâmetros
durante o período compreendido entre agosto de 2010 a agosto de 2011, permitindo assim
acompanhar a variação dos padrões de circulação e estratificação deste corpo hídrico e as
possíveis implicações de alterações sazonais no meio em questão.

2. Área de Estudo
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Figura 1 – Localização do ponto de amostragem (em vermelho) na UHE Funil, Resende, RJ.

O reservatório da UHE Funil está localizado no médio curso do rio Paraíba do Sul,
entre as cidades de Resende (RJ) e Queluz (SP). Iniciou sua operação em 1969. Possui
uma profundidade média de 20 metros apresentando um tempo de residência média da
água estimado de 55 dias.

3. Metodologia
Os parâmetros físico-químicos como temperatura e oxigênio dissolvido (O.D.) foram
medidos in situ com auxílio de uma sonda multiparamétrica HANNA modelo HI9829. O
monitoramento foi realizado no período de agosto de 2010 à agosto de 2011, a 1 (FUN1), 5
(FUN2), 10 (FUN3), 15 (FUN4), 20 (FUN5), 30 (FUN6) e 40 metros (FUN7) de profundidade
em ponto localizado próximo a barragem.

4. Análise dos Resultados
Os gráficos a seguir apresentam os perfis verticais de temperatura e oxigênio
dissolvido no reservatorio da UHE Funil.
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Figura 2 – Perfis verticais de temperatura ( C).
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Figura 2 – Perfis verticais de oxigênio dissolvido (mg.L ).
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Os gráficos de perfil térmico obtidos ao longo do monitoramento evidenciam a
diferença entre as temperaturas da água nas diferentes campanhas. Também destacam a
ocorrência de estratificação da coluna d`água, não demonstrando um padrão evidente de
ocorrência de estratificação. Essa estabilidade térmica contribuiu para a redução das
concentrações de oxigênio dissolvido ao longo da coluna d`água.
A radiação solar incidente é praticamente toda absorvida ao longo dos 10 primeiros
metros da coluna d`água, limitando a atividade fotossintética a esta camada, havendo então
uma diminuição natural da concentração do oxigênio dissolvido com o aumento da
profundidade. Destaca-se, em setembro, novembro e dezembro de 2010, a queda brusca
na concentração de oxigênio dissolvido próxima ao fundo, podendo esta, estar relacionada
com o fato de que na interface sedimento-água podem ocorrer diminuição de oxigênio na
água em razão da atividade bacteriana e da oxidação química da matéria orgânica no
fundo.
Por fim, a depleção nos níveis de oxigênio dissolvido nos meses de fevereiro e
março entre as profundidades de 5 e 30 metros, aproximadamente, pode estar relacionado
a um possível consumo por decomposição de matéria orgânica. Vale ressaltar que nesses
meses de temperatura mais elevada, as águas do reservatório ficam hidrostaticamente
estratificadas, com água mais quente e consequentemente menos densa, na camada
superior. A pronunciada proliferação de algas nesta camada superficial, fenômeno típico
observado neste reservatório, absorve quase toda a luz incidente, deixando a camada
inferior, o hipolimnio, sem luz para realizar fotossíntese. Sem fotossíntese, a decomposição
de matéria orgânica no hipolimnio, principalmente das algas mortas que sedimentam a partir
do epilimnio, consomem o oxigênio da água, levando a condições anóxicas.

Para

corroborar com esta hipótese seria necessário a avaliação de mais parâmetros, como por
exemplo, os teores de fósforo, clorofila e nitrogênio.

5. Conclusões
Os resultados avaliados encontram-se condizentes com o ambiente em estudo,
apresentando uma sensível variação sazonal, mas uma pronunciada estabilidade térmica
vertical e uma típica depleção nos perfis de oxigênio dissolvido.
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Resumo
A atividade de mineração em Paracatu-MG é responsável pela liberação de arsênio (As) para o
ambiente, comprometendo a qualidade de solos, sedimentos e águas superficiais. Entretanto, a
mobilidade e biodisponibilidade do As no ambiente é influenciada pela fase sólida a qual ele encontrase associado. Nesse sentido, foram estudadas amostras de solos e sedimentos nesta região através
da extração sequencial. As concentrações totais de As nas amostras variaram de 2,0 a 844,5 µg/g,
sendo que a concentração mais elevada foi encontrada no ponto P20. As concentrações de As
determinadas em amostras de solo foram superiores as amostras de sedimentos. Embora, tenham
sido encontradas concentrações de As elevadas nos pontos estudados, segundo estes resultados
preliminares, o As está encontra-se em uma forma pouco disponível ao ambiente.
Palavras chave: arsênio, sedimentos, solos, contaminação ambiental, extração sequencial.

Abstract
Mining activity in Paracatu-MG is responsible for the release of arsenic (As) for the environment,
compromising the quality of soils, sediments and surface water. However, the mobility and the
bioavailability of As in the environment is influenced by the solid phase which it is associated. In this
sense, the study evaluated samples of soils and sediments in the region of Paracatu, MG by
sequential extraction. The total concentrations in the samples ranged from 2.0 to 844.5 μq/g, with the
highest concentration found in point P20. The concentrations determined on the soil samples were
higher than the sediment samples. However, the concentrations are elevated at points studied,
according to the preliminary results, the As is in a form less available for the environment.
Keywords: arsenic, sediments, soils, environmental contamination, sequential extraction.

1. Introdução
Análises químicas do sedimento são fundamentais para avaliar a qualidade dos
ambientes aquáticos (Förstner, 2004). Um dos métodos para analisar a qualidade de

sedimentos é a extração sequencial, que vem sendo aplicado por muitos pesquisadores que
tem se dedicado ao estudo da biodisponibilidade de metais e metalóides em sedimentos
(Basílio et al., 2005). Alguns afluentes do rio Paracatu vêm sendo impactados pela atividade
de mineração, fazendo com que esta área seja considerada de grande relevância para
estudos ambientais. Considerando a argumentação supracitada, o presente estudo objetiva
realizar uma avaliação preliminar dos solos e sedimentos de alguns córregos e rios na
região de Paracatu, MG, determinando as concentrações e a biodisponibilidade do As,
sabido contaminante dos solos e sedimentos locais, devido principalmente a atividade de
mineração de ouro (Resende, 2009).
2. Área de Estudo
O presente estudo foi realizado na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Esta cidade
está localizada a 482 Km de Belo Horizonte, e a 220 Km de Brasília. A área de estudo faz
parte do grupo Canastra, que é constituído por rochas metassedimentares siliclásticas,
composta por camadas de filitos carbonosos (formação Paracatu), que cedem lugar a
pacotes de quartzitos e de filitos clorídricos e sericíticos no topo. A mineração aurífera no
morro do Ouro ocorre em sulfetos de ferro e arsênio, apresentando ouro residual, resultado
da decomposição dos sulfetos, ou livre em boundins de quartzo (Mulholland, 2009).
3. Metodologia
As amostras de solos e sedimentos superficiais (até 10 cm de profundidade) foram
coletadas em 3 pontos de amostragens, localizados nas proximidades da zona urbana do
município, ao redor de uma grande área de mineração de ouro localizada no morro do Ouro,
em agosto de 2012. O ponto PY1 encontra-se localizado no córrego Neto; o ponto PY2
localizado no córrego Santa Rita; e o ponto P20 localizado no córrego Santo Antônio (Figura
1). Utilizou-se um coletor manual de material plástico. Os sedimentos e solos foram
identificados e armazenados em sacos plásticos duplos tipo zip lock, resfriados em gelo e
posteriormente armazenados a -4°C até o momento de seu processamento. Em laboratório
as amostras foram secas e desagregadas. Após esta etapa, a fração granulométrica < 2 mm
foi separada utilizando-se peneira Granutest. Para determinar as concentrações de As foi
realizado o fracionamento geoquímico por extração sequencial em três etapas de acordo
como o protocolo de extração seqüencial preconizado pelo "Standard, Measurements and
Testing Program” (SM & TP). As concentrações de As foram determinadas por ICP-OES
(Jobin-Yvon Modelo ULTIMA 2).

Figura 1: Localização das estações de coleta de sedimentos superficiais e solos em Paracatu, MG.

4. Resultados
A tabela 1 apresenta os resultados dos teores totais de As nos pontos de
amostragem. Já a figura 2 apresenta os resultados da extração sequencial de As nas
diferentes amostras de solo e sedimentos estudadas, através da distribuição percentual em
suas diferentes frações.
Para a amostra de solo PY1, observa-se que uma pequena parte do As está
associada aos íons trocáveis e carbonatos, uma contribuição um pouco maior do As está
associada a fase redutível ou íons de Fe e Mn. Mas, para a maior parte das amostras, o As
está associado a fase residual, indicando que o metalóide se encontra em uma forma pouco
disponível nas amostras analisadas, dentro das suas estruturas cristalinas.
Tabela 1: Concentrações de As total nos de solos e sedimentos.

Amostra

As (μg/g)

Amostra

As (μg/g)

PY1 Solo

2,0

PY2 Sed

691,9

PY1 Sed.

54,6

P20 Solo

844,4

PY2 Solo

8,3

P20 Sed.

605,3

Figura 2: Distribuição percentual do As associado as diferentes fases da extração sequencial: (Fase 1) As
associado aos íons trocáveis e carbonatos; (Fase 2) As redutível ou íons associados a óxidos de Fe e Mn; (Fase
3) As na forma oxidável, associados a sulfetos e matéria orgânica; (Fase 4): Residual.

5. Conclusões
A análise das concentrações de metais e metalóides através de fracionamento
geoquímico utilizando-se de procedimentos de extrações sequenciais em solos e
sedimentos pode fornecer informações importantes sobre a contaminação ambiental nestas
matrizes. Conforme avaliado, embora apresente concentrações elevadas nas amostras em
questão,

a disponibilidade do As nos solos e sedimentos pode ser considerada baixa

segundo este experimento preliminar, visto que o As encontra-se em sua maior parte,
associado as frações menos lábeis, restringindo assim sua mobilidade, e por conseguinte
seu potencial tóxico ao ambiente.
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RESUMO - A partir da constatação de que a escassez é um limitador ao desenvolvimento
vê-se que, assim como aconteceu com o petróleo no passado, a água pode vir a ser motivo
de confrontos futuros em pelo menos cinco regiões do mundo. O Brasil, apesar de ter uma
situação de disponibilidade hídrica privilegiada (maior disponibilidade hídrica do planeta),
correspondendo a mais da metade da água da América do Sul e a 13,8 % do total mundial,
somando-se a isto cerca de 2/3 de um manancial subterrâneo que corre por baixo dos
países do Mercosul, com extensão superior à Inglaterra, França e Espanha juntas,
apresenta problemas relacionados à disponibilidade hídrica, sendo afetado tanto pela
escassez quanto pela abundância. Enquanto a Região Norte possui água em abundância, a
Região Nordeste apresenta como característica a de possuir grande parte do seu território
coincidindo em área de clima semiárido, com uma precipitação anual média na casa dos
900 mm, chegando próxima a 400 mm, em algumas regiões.
Palavras – chave: Clima semiárido, águas subterrâneas.
ABSTRACT - After noting that scarcity is a limited to the development we see that, as
happened with oil in the past, the water might be cause for future clashes in at least five
world regions. Brazil, despite having a privileged situation of water availability (greater water
availability on the planet), representing more than half the water in South America and 13.8%
of the world, adding to this about 2 / 3 of a ground water source runs beneath the countries
of Mercosul, with extension superior to England, France and Spain together with problems
related to water availability, which affected both by the scarcity as for abundance. While the
Northern Region has abundant water, the Northeast has the characteristic of owning a large
part of its territory coinciding in area of semi-arid climate with an average annual rainfall of
900 mm, reaching close to 400 mm in some regions.
Keywords: Semi-arid climate, groundwater.

1. O PROBLEMA DA ÁGUA NO BRASIL
Enquanto a Região Norte possui água em abundância, concentrando 68 % dos
recursos hídricos brasileiros numa área com apenas 7 % da população, a Região Nordeste
apresenta como característica a de possuir grande parte do seu território coincidindo em
área de clima semiárido, com uma precipitação anual média na casa dos 900 mm, chegando
próxima a 400 mm, em algumas regiões (Figura 1).

Figura 1 – Isoietas totais anuais da região nordeste do Brasil.
Fonte: Atlas pluviométrico do Brasil, (CPRM, 2011).

2.

O ESTADO DE PERNAMBUCO
O Estado de Pernambuco possui sua área territorial dividida em três Regiões com

características hidrológicas diferentes: a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão.
A Zona da Mata possui índices pluviométricos anuais que variam de 1.000 milímetros,
nas regiões mais secas, a valores superiores a 2.500 milímetros em regiões localizadas
próximas a faixa litorânea.
O Semiárido pernambucano abrange as Regiões do Agreste e Sertão.
O Agreste possui uma variação espacial bem maior com relação às características
hidrológicas em comparação com a Zona da Mata. Os índices pluviométricos anuais podem
variar de 450 milímetros, nas regiões mais secas, a valores superiores a 850 milímetros, nas
regiões localizadas em áreas específicas e com altitudes elevadas. O trimestre mais
chuvoso varia, mas de uma forma geral pode ser considerado os meses de abril, maio e
junho.
O Sertão, que representa a maior Região do Estado com relação à área física, possui
características hidrológicas, de uma forma geral, ainda menos favoráveis com índices
pluviométricos que variam de 400 a 800 milímetros, podendo em raras exceções atingir
1.000 milímetros, tendo como período mais chuvoso os meses de janeiro a abril.
Existem centenas de reservatórios, de pequeno porte, que são utilizados pela
população localizada na zona rural do Estado. Esta se encontra, em sua grande maioria,
distribuída de forma bastante difusa, situação que dificulta o abastecimento das
comunidades através da água dos grandes reservatórios.
Em relação à geologia do estado de Pernambuco, a CPRM verificou a existência de
Bacias Sedimentares, que possuem como característica unidades litológicas (aquíferos),
com boa capacidade para armazenar e transmitir água (sustentabilidade hídrica), podendo
ser explorados através de poços tubulares e amazonas.

As Unidades de Ortognaisses Mesoproterozóicas e Granitos Neoproterozóicos,
conhecidas como Rochas Cristalinas, possuem como característica hidrogeológica não
apresentar grande potencialidade e os aqüíferos estarem restritos às fendas ou fissuras das
rochas. Suas águas, em geral, são extraídas através de poços de até 60 m de profundidade
e de baixa vazão (em geral abaixo de 2 m3/h). Estas estão presentes em aproximadamente
85 % do território do Estado.
Diante deste quadro, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM realizou e publicou o
levantamento do potencial e das disponibilidades hídricas subterrâneas nas bacias da região
semiárida do Estado de Pernambuco.

3.


OBJETIVOS
Avaliar as fontes hídricas

utilizadas nos mananciais subterrâneos de municípios

localizados nas regiões do Agreste e Sertão do Estado em relação à qualidade da água,
vazão, características construtivas do poço;


Localizar as Bacias Sedimentares da Região Semiárida do Estado e localizar os

municípios inseridos nestas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a avaliação em relação às fontes hídricas utilizadas nos mananciais
subterrâneos, foram selecionados e analisados 101 Relatórios Técnicos (CPRM, 2005) de
municípios localizados nas regiões do Agreste e Sertão do Estado.
O cadastramento identificou três tipos básicos de captações subterrâneas: poço
tubular, cacimba/escavado e fonte natural, dispostos ao longo de terrenos compostos de
rochas cristalinas.
Analisando os dados da concessionária local – COMPESA para o abastecimento de
água dos municípios, pôde-se verificar que várias localidades não são abastecidas por
manancial subterrâneo, o que mostra a possibilidade de outro tipo de captação de água para
atender as necessidades locais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o levantamento realizado, foram selecionadas algumas observações que se
seguem.
- Os poços tubulares apresentam características construtivas distintas, principalmente
em função dos tipos de rochas e materiais de alteração em que foram perfurados. Assim
sendo, quando se trata de rochas cristalinas e materiais provenientes de alteração, os poços
são do tipo poço tubular raso onde, na grande maioria, possuem apenas pequena extensão

revestida em material a base de PVC e a outra parte em “parede aberta” que pode ser
chamado de poço misto, capazes de captar vazões que variam, em geral, de 1,0 a 2,0 m³/h.
Quando em rochas sedimentares, os mesmos são do tipo profundo, revestidos e aplicados
filtros em PVC ao longo de sua extensão, sendo capazes de captar, em geral, vazões
superiores a 10,0 m³/h (COSTA, 2009).
- Os tipos de captações na forma de cacimbas ou escavados, são em geral
construídos em materiais de alteração de rochas ou em terrenos aluvionares, que de uma
forma ou de outra, servem como pequenas fontes de captação e reservatórios onde, em
decorrência da percolação da água (entre os componentes do material perfurado), podem
apresentar vazões similares aos dos poços construídos em rochas cristalinas.
- As fontes naturais (tipo surgência), que podem ocorrer ao longo de determinadas
fraturas ou fissuras das rochas cristalinas, apresentam, em geral, também vazões entre 1,0
e 2,0 m³/h.
- Do total do cadastramento foram analisados 8.330 poços tubulares (92 %), 513
cacimbas (6%) e escavados e 148 fontes naturais (2%).
Segundo o levantamento, se é possível localizar as Bacias Sedimentares da Região
Semiárida do Estado e localizar os municípios inseridos nestas.
Para o levantamento da qualidade da água, foram realizadas, apenas análises de
sólidos totais dissolvidos em capitações selecionadas (CPRM, 2005). Foi ainda utilizada a
resolução Conama 356/2008, para classificar a água como: Água Doce com limites de 0 a
500 mg/L; Água Salobra de 500 a 1.500 mg/L; e Água Salgada > 1.500 mg/L.

6. CONCLUSÕES
Do contexto apresentado, notou-se que 13 municípios são abastecidos parcialmente
ou totalmente por águas subterrâneas, com maior destaque para o aproveitamento das
manchas sedimentares. Na área do cristalino, o abastecimento procura atender a população
difusa, havendo que se observar a presença de sais acima da concentração aceitável para
abastecimento humano em 60% dos poços analisados.
Em relação à análise dos dados de qualidade de água pôde-se definir que: 1.613
pontos analisados possuem água doce; 2.020 pontos analisados têm água salobra; e 2.512
pontos analisados possuem água salgada. O restante dos pontos (2846) não tiveram suas
águas analisadas em virtude de problemas diversos.
Contata-se uma tendência à água salgada, esperada para a região em função,
principalmente, das condições climáticas e da hidrogeologia da localidade em que estão as
captações subterrâneas.
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AS ALTERAÇÕES HIDROQUÍMICAS DAS ÁGUAS DOS AQUÍFEROS
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RESUMO - A localização da Região Metropolitana de Recife (RMR) numa Planície Deltáica
originaram aquíferos com características hidrodinâmicas e hidroquímicas distintas, sendo as mesmas
passando por variações à medida que aumentam as explotações desde a década de 90 com o
colapso do abastecimento d’água, principalmente afetando os Aquíferos Cabo e Beberibe. O uso
indiscriminado das águas subterrâneas tem provocado sérios danos nos Aquíferos Cabo e Beberibe,
tais como: rebaixamento piezométrico; variação dos parâmetros hidrodinâmicos e hidroquímicos;
contaminação por agentes físico-químicos; e a ocupação indiscriminada das áreas de recarga entre
outros, necessitando uma urgente e eficaz ação fiscalizadora e controladora dos órgãos gestor
estadual (APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima) e ambiental (CPRH – Agência
Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Sintonizado no problema pelo qual vem
ocorrendo no âmbito nacional com a explotação das águas subterrâneas, que expõe as futuras
populações à escassez desse precioso bem mineral, como consequência da ausência de técnicas
preservativas e construtivas capazes de conduzir às condições de explotações ordenadas, o Governo
Federal através do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) elaborou o Projeto “Implantação de Rede
Básica Nacional de Monitoramento Integrado das Águas Subterrâneas”, cujo objetivo geral será a
caracterização hidrogeológica a partir da integração, análise e interpretação dos dados existentes,
bem como o monitoramento da água subterrânea através de poços tubulares selecionados através do
SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas).
PALAVRAS-CHAVE: Aquíferos Cabo e Beberibe, uso indiscriminado, parâmetros hidroquímicos,
contaminação, ação fiscalizadora, monitoramento.

ABSTRACT - The location of the metropolitan region of Recife (RMR) on a plain aquifers originated
with hydrodynamic characteristics Deltáica and hidroquímicas, being the same past as variations that
increase the explotações since the 90 with the collapse of water supply, mainly affecting aquifers and
Beberibe. The indiscriminate use of groundwater has caused serious damage to the Cable and
Beberibe Aquifers, such as: piezometric relegation; variation of hydrodynamic parameters and large;
contamination by physical and chemical agents; and the indiscriminate occupation of recharge areas
among others, requiring an urgent and effective inspection and action of controller State Manager
(APAC-Pernambuco water Agency and climate) and environmental (CPRH-Agency Pernambucana de
Environment e Water Resources). Tuned into trouble by which has taken place at the national level

with the exploitation of groundwater, which exposes the future scarcity of this precious populations as
well, as a result of the absence of constructive and preservative techniques capable of conducting
explotações conditions, the Federal Government through the geological survey of Brazil (CPRM) has
developed the project "Basic National Network deployment of Integrated Monitoring of groundwater",
whose general objective is the hydrogeological characterization from the integration, analysis and
interpretation of existing data, as well as groundwater monitoring through selected through the tube
wells SIAGAS (groundwater Information System).

Keywords: Aquifers Cable and Beberibe, indiscriminate, hydrochemical parameters, contamination
monitoring and control monitoring.

1.

A CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DOS AQUÍFEROS CABO E

BEBERIBE NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE

De acordo com o HIDROREC II (2002), os aquíferos Cabo e Beberibe ocorrem nos
diversos domínios hidrogeomórficos da Região Metropolitana de Recife e se apresentam
nas formas livre, confinada e semi-confinada, com as características gerais das litologias
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Características Gerais das Litologias dos Aquíferos da RMR.
PARÂMETROS

Aquífero
Cabo

Aquífero
Beberibe

Granulometria dos Sedimentos Predomínio de
arenitos
argilosos
Cimentação dos Sedimentos
Argila

Predomínio de
arenitos

Coloração predominante dos
sedimentos

Acinzentada a
esverdeada

Acinzentada

Presença de estratificação

Bem assinalada

Incipiente

Diagênese primária dos
sedimentos

Fraca a média

Média

Material Orgânico na matriz

Inexistente

Angulosidade/Arredondamento Arredondado a
dos Grãos
subarredondado

Inexistentes ou
pouco material
fosfático
Semiarredondado

Composição mineral primária

Quartzo e argilominerais

Quartzo

Resistência à penetração
mecânica

Regular a forte

Resistência
média a
elevada

Carbonática na
parte superior

Fonte: Adaptado do HIDROREC II (2002).

Através do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas), desenvolvido
pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e pelo Projeto MONACRE (Monitoramento de
Aquíferos Costeiros da Região Metropolitana de Recife – PE), cujo convênio envolve a
Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) de Pernambuco e o Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), onde, entre outros temas, está sendo focado o levantamento
das condições operacionais das captações subterrâneas e a atualização do Banco de
Dados de Poços, foi possível organizar uma série histórica de parâmetros hidroquímicos das
águas dos poços tubulares que captam as águas dos aquíferos Cabo e Beberibe, apesar de
existirem milhares de poços tubulares construídos fora das normas técnicas estabelecidas
pela ABNT, que acabam captando águas misturadas com o aquífero Boa Viagem, que
ocorre de maneira livre e sobrepondo os aquíferos em estudo.
O maior problema que vem afetando as águas dos aquíferos Cabo e Beberibe é a
variação da composição hidroquímica, principalmente a partir da década 90, provocada pela
explotação descontrolada e pela construção mal executada de poços tubulares.
O aquífero Cabo é o principal fornecedor de água para os condomínios residenciais e
indústrias da RMR, enquanto que o aquífero Beberibe é o principal da RMR em termos de
capacidade de vazão de explotação e características hidroquímicas da água, e que vem
sendo explotado para as mais diversas finalidades de uso (Abastecimento Humano,
Comercialização de Água Potável e Mineral, nas Indústrias, etc.), sendo a Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA) responsável pelos maiores volumes extraídos.

2.

A CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DOS AQUÍFEROS CABO E

BEBERIBE NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE

Existem dois grandes grupos de usuários diretos dos aquíferos Cabo e Beberibe na
Região Metropolitana de Recife: os Condomínios Residenciais e as Indústrias, que explotam
as águas, na grande maioria, sem às devidas fiscalizações dos órgãos gestores estadual,
provocando os rebaixamentos dos níveis estático e dinâmico ao longo do tempo, como
observamos a Planilha 1 que apresenta as médias históricas das características dos poços
tubulares desses usuários nos períodos de 1998 a 2002 e de 2002 a 2012, (2328 amostras
analisadas),
pernambucana.

correspondendo a grande maioria dos tipos de usos dessa região

Planilha 1- Médias históricas das características dos poços tubulares dos usuários de
condomínios residenciais e indústrias na RMR, para os aquíferos Cabo e Beberibe.
Médias das Características dos Poços Tubulares dos Usuários de Condomínios Residenciais e Indústrias na RMR
Aquífero Cabo

Período

Profundidade
(m)

1998 a
2002

134,2

2002 a
2012

134

Diâmetro do
Revestimento
(pol.)

Nível
Estático

Aquífero Beberibe

(m)

Nível
Dinâmico
(m)

Vazão
3
(m /h)

Profundidade
(m)

4.

1/2

46,7

67,25

7,71

120,85

4.1/2

70,3

119,4

8,3

Diâmetro do
Revestimento
(pol.)

Nível
Estático

1/2

4.

4.1/2
130

(m)

Nível
Dinâmico
(m)

Vazão
3
(m /h)

31,5

45,87

17,59

38,2

52,7

19,2

Também baseando-se em 2328 dados de poços tubulares profundos (acima de 80
metros) extraídos do SIAGAS e do MONACRE nos períodos de 1998 a 2002 e de 2002 a
2012, observa-se que os aquíferos Cabo e Beberibe apresentam valores altos de
Condutividade Elétrica e de Sólidos Totais Dissolvidos para os padrões de potabilidade
estabelecidos nas Portarias do Ministério da Saúde No. 518 de 25 de março de 2004 e
No. 2.914 de 12 de dezembro de 2011, e os valores médios mostram que o teor de Ferro já
se encontra acima do valor máximo permitido.
A alcalinidade foi identificada como de um caráter pouco corrosivo nas águas desses
aquíferos, principalmente no Beberibe.
A dureza total apresentada pelas águas identifica-as como águas brandas e dentro
dos padrões de potabilidade, não causando, por enquanto, danos à saúde.
Com relação aos íons maiores (cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloretos, sulfatos,
bicarbonatos, carbonatos e nitratos), todos eles situam-se dentro dos limites de potabilidade,
com valores abaixo de 100 mg/L, havendo, no entanto, alguns focos de elevados teores
(cloretos e sódio) que comprometem localmente a qualidade química da água explotada
nesses dois aquíferos.
A Planilha 2 abaixo representa as médias históricas das características de alguns
parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas de poços tubulares dos usuários de
condomínios residenciais e industriais que captam as águas dos aquíferos Cabo e Beberibe
na RMR, nos períodos de 1998 a 2002 e de 2002 a 2012.

Planilha 2 - Médias históricas de alguns parâmetros físico-químicos das águas dos
poços tubulares dos usuários de condomínios residenciais e indústrias na RMR, para os
aquíferos Cabo e Beberibe, nos períodos de 1998 a 2002 e de 2002 a 2012.
Médias de Parâmetros Físico-Químicos das Águas dos Poços Tubulares dos Usuários de Condomínios
Residenciais e Indústrias na Região Metropolitana de Recife
Aquífero Cabo
Período

1998 a
2002
2002 a
2012

Aquífero Beberibe

Ferro
(mg/L)

Cloretos
(mg/L)

Condutividade
Elétrica
(µS/cm)

Sólidos
Totais
Dissolvidos
(mg/L)

pH

Ferro
(mg/L)

Cloretos
(mg/L)

Condutividade
Elé ctrica
(µS/cm)

Sólidos
Totais
Dissolvidos
(mg/L)

pH

0,43

79,9

198,98

178,65

6,27

0,18

83,84

156,70

89,88

6,26

0,58

169,73

445,98

392,81

6,60

0,35

95,33

282,40

198,7

6,41

As construções de poços tubulares fora dos padrões técnicos exigidos pela ABNT
juntamente com as super explotações têm provocado as variações de parâmetros
hidroquímicos nas águas dos aquíferos Cabo e Beberibe na RMR. Problemas construtivos
ocasionam as misturas das águas do aquífero superior, o chamado Boa Viagem
(HIDROREC II, 2002), com os aquíferos Cabo e Beberibe.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES
• Os dados históricos dos períodos de 1998 a 2002 e de 2002 a 2012, baseado na

análise em 2328 dados de poços tubulares profundos, alertam para os aumentos dos
valores médios para o Ferro, Cloretos, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos e
pH de maneira progressiva, estabelecidos pelas Portarias do Ministério da Saúde
No. 518/2004 e No. 2.914/2011, com os valores médios do teor de Ferro já se encontrando
acima do valor máximo permitido.
• Não podemos descartar o fator “qualidade das construções dos poços tubulares”
como um possível incremento para as variações hidroquímicas dos aquíferos Cabo e
Beberibe na RMR, cabendo ao órgão gestor estadual (APAC – Agência Pernambucana de
Águas e Clima), vinculada a Secretaria de Recursos Hídricos e Energético de Pernambuco,
e o órgão ambiental (CPRH – Agência Pernambucana de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos) a tomarem as devidas providências quanto aos procedimentos regulares de
outorgas, fiscalizações e monitoramentos, uma vez que os mesmos, desde o ano de 1998,
vez sofrendo com as grandes explotações principalmente por parte dos condomínios
residenciais e pelas indústrias.

• Os poços tubulares em atividade devem ter as suas explotações controladas e
fiscalizadas pelos órgãos competentes; os projetos construtivos dos futuros poços têm que
ser fiscalizados; e os poços abandonados devem ser lacrados para diminuir os focos de
contaminações dos aquíferos Cabo e Beberibe, segundo a Lei Estadual N0. 11.427/97, que
dispõe sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas de Pernambuco, e o
Decreto Regulamentador N0. 20.423/98.
• Se a APAC e/ou CPRH não fiscalizarem as explotações e construções dos futuros
poços tubulares, pelo menos na etapa da construção final dos mesmos, continuaremos a
assistir as destruições progressivas dos aquíferos Cabo e Beberibe no tocante a qualidade
das águas na Região Metropolitana de Recife.
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RESUMO - Como a integração entre programas e projetos é fundamental no auxílio à
tomada de decisões pelos gestores e usuários dos recursos hídricos subterrâneos, a
CPRM - Serviço Geológico do Brasil desenvolveu o SIAGAS (Sistema de Informações
de Águas Subterrâneas), composto por uma base de dados de poços
permanentemente atualizada e com módulos capazes de realizar consultas,
pesquisas, extrações e gerações de relatórios e o ATLAS PLUVIOMÉTRICO do
BRASIL que tem por objetivo reunir, consolidar e organizar as informações sobre
chuvas obtidas na operação da rede hidrometeorológica nacional, permitindo, dentre
outras coisas, o conhecimento do comportamento das precipitações trimestrais para
um período de 30 anos. Assim, foi possível se fazer uma análise da qualidade das
águas subterrâneas X precipitação para o semiárido do Estado de Pernambuco.
PALAVRAS - CHAVE: Atlas pluviométrico, Captações subterrâneas, Qualidade da
água.
ABSTRACT – As the integration between programs and projects is essential in
assisting decision making by managers and users of groundwater resources, CPRM Geological Survey of Brazil developed SIAGAS Information System (Groundwater),
composed of a database wells and constantly updated with modules able to consult,
research, extraction and generation of reports and the ATLAS PLUVIOMETRICO DO
BRAZIL which aims to collect, consolidate and organize information about rainfall from
the operation of the national Hydrometeorological network, allowing, among other
things, knowledge of the behavior of precipitation quarterly for a period of 30 years.
Thus, it was possible to make an analysis of groundwater quality X semiarid
precipitation for the Pernambuco state.
KEYWORDS: Atlas rainfall, groundwater Funding, Water Quality.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil a situação é particularmente severa no chamado “Polígono das
Secas” que compreende uma área de 940.000 km² sobre o embasamento cristalino,
desfavorável à retenção dos volumes d’água precipitados e produzindo uma aridez
quase generalizada, onde vivem cerca de 18 milhões de pessoas, sob forte
irregularidade climática. Há muito se reconhece que as secas periódicas que castigam
a zona semiárida do Nordeste são catástrofes naturais que assumem dimensões de

calamidade pública devido à situação de pobreza em que vive a maior parte de seus
habitantes e a vastidão da área que assola. Antes de tudo, a seca é um fenômeno
físico, natural, que atua com frequência e regularidade no Nordeste com repetição de
8 a 10 vezes no século, prolongando-se por 3, 4 ou até 5 anos, atingindo toda a região
ou parte dela (COSTA, 2009).
O Estado de Pernambuco sofre sérias dificuldades no suprimento hídrico de
sua população e particularmente, no meio rural, onde falta adequada infraestrutura de
combate às estiagens.

2. O ESTADO DE PERNAMBUCO
2.1. Clima
Com uma área de 98.311,62 km2 o Estado tem 87.317 km2 com climas semiárido
e árido, que abrange 122 municípios, correspondentes às regiões do Agreste e do
Sertão.
2.2. Geologia
No Estado de Pernambuco 85% do seu território é de ocorrência das rochas
ígneas e metamórficas, genericamente chamadas de cristalinas, que formam o
aquífero fraturado ou fissural. As demais áreas de exposição

são

rochas

sedimentares, compondo as bacias paleomesozóicas interiores, bacias cretáceas
costeiras e sedimentos aluviais, constituindo então o aquífero poroso ou intersticial.

QUALIDADE DAS
PERNAMBUCANO
3.

ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS

NO

SEMIÁRIDO

3.1. Potabilidade
As águas são geralmente consideradas potáveis quando podem se
consumidas pelo homem sem ocasionar prejuízos à saúde, apresentando um aspecto
límpido e transparente, sem cheiro ou gosto objetáveis. Os valores de referência
variam em cada região. Conforme a Portaria no 2914/2001 do Ministério da Saúde, que
estabelece o controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e
seu padrão de potabilidade.
4 - METODOLOGIA
As informações sobre as características construtivas dos poços e as
respectivas qualidades das águas foram selecionadas através do Banco de
Informações do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM e do Banco de Dados da APAC – Agência

Pernambucana de Águas e Clima - Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos
(SRHE) de Pernambuco.
Os dados foram separados de acordo com o tipo de captação e projeto
construtivo [poço tubular], poço misto (cujas seções filtrantes são colocadas no aluvião
e na rocha cristalina) ou poço amazonas (construídos no Aluvião), agrupando de
acordo com os períodos chuvosos de dezembro a fevereiro e de agosto a outubro, dos
anos de 2010 a 2012, a fim de relacionar a influência dos índices pluviométricos com
as litologias em que está sendo captadas as águas subterrâneas.
Para as análises de água foram utilizadso condutivimetros. Os resultados foram
armazenados e submetidos à análise de consistência. Ao total, foram eliminados 10%
dos resultados por serem considerados inconsistentes.
5 – RESULTADOS E CONCLUSÕES
A atuação dos processos atmosféricos e climáticos que acontecem na região
(Figura 1 e 2) interferem diretamente

no comportamento dos recursos hídricos

subterrâneos, exercendo forte influência na qualidade das águas (Tabela 3 e 4);
De uma maneira geral, observa-se que, no período chuvoso de dezembro a
fevereiro (Figura 1), os poços tubulares construídos na rocha cristalina apresentaram
um valor de condutividade elétrica decrescente, indo do Gnaisse ao Granito (Gnaisse
< Xisto < Granito) para o Semiárido de Pernambuco. Porém, quando construídos de
maneira mista, apresentaram um menor valor de condutividade elétrica (µs/cm) para
Gnaisse e Aluvião < Xisto e Aluvião < Granito e Aluvião, demonstrando a importância
do material aluvionar para diminuir a quantidade dos sais dissolvidos das rochas
cristalinas (Tabela 3).
Os valores da condutividade elétrica no período chuvoso de agosto a outubro do
ano de 2010 para 2012 foram maiores do que no período de dezembro a fevereiro dos
mesmos anos, concordando com os menores índices pluviométricos.
Observa-se que no caso dos Poços Amazonas ocorreu poucas variações valores
da condutividade elétrica nos dois períodos analisados, uma vez que, devido à
porosidade e a permeabilidade, existe uma facilidade do escoamento das águas
pluviais e a consequente diminuição da salinidade da água armazenada.
Construções de Poços Amazonas devem ser mais bem planejadas nas áreas de
ocorrências do Semiárido Pernambucano, para que estes tipos de captações possam
efetivamente fazer parte do fornecedor de água de boa qualidade para as populações
localizadas nas zonas rurais, bem como para a utilização na irrigação de subsistência
e na criação de animais.

Figura 1 - Isoietas totais
trimestrais (dezembro a fevereiro).
Periodo de 1977 a 2006.

Figura 2 - Isoietas totais
trimestrais (agosto a outubro).
Periodo de 1977 a 2006.

Tabela 1 - VALOR MÉDIO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (µS/cm) PARA O SEMIÁRIDO
PERNAMBUCANO.

TIPO DE
CAPTAÇÃO

LITOLOGIA
ASSOCIADA

PERÍODO DE DEZEMBRO
A FEVEREIRO DE 2010

PERÍODO DE
DEZEMBRO A
FEVEREIRO DE
2011

PERÍODO DE
DEZEMBRO A
FEVEREIRO DE 2012

NÚMERO DE
AMOSTRAS
ANALISADAS

Poço Tubular

Xisto

871,3

889,1

992,8

1286

Poço Misto

Xisto e Aluvião

456,2

577,6

603,5

572

Poço Tubular

Gnaisse

782,7

892,2

898,1

1695

Poço Misto

Gnaisse e Aluvião

473,4

575,3

589,9

329

Poço Tubular

Granito

1.101,90

1.789,50

2.146,70

1531

Poço Misto

Granito e Aluvião

848,1

894,7

992,8

168

Poço Amazonas

Aluvião

286,8

288,9

296,2

1857

Tabela 2 - VALOR MÉDIO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (µS/cm) PARA O SEMIÁRIDO
PERNAMBUCANO.
TIPO DE
CAPTAÇÃO

LITOLOGIA
ASSOCIADA

PERÍODO DE AGOSTO A
OUTUBRO DE 2010

PERÍODO DE
AGOSTO A
OUTUBRO DE 2011

PERÍODO DE AGOSTO
A OUTUBRO DE 2012

NÚMERO DE
AMOSTRAS
ANALISADAS

Poço Tubular

Xisto

885,1

956,7

1002,2

1154

Poço Misto

Xisto e Aluvião

476,2

669,8

778,9

322

Poço Tubular

Gnaisse

794,5

894,1

942,4

1448

Poço Misto

Gnaisse e Aluvião

482,2

581,4

666,1

273

Poço Tubular

Granito

1.273,60

1.803,60

2.637,60

1729

Poço Misto

Granito e Aluvião

855,5

933,2

1.039,80

118

Poço Amazonas

Aluvião

289,9

333,7

389,2

1430

6 – REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
COSTA, Margarida Regueira da. Sustentabilidade hídrica e qualidade das águas
Avaliação das estratégias de convivência com o semiarido. Tese de doutorado, 2009.

Contaminação por metais em águas superficiais e sedimentos de
corrente após década e meia do encerramento de mineração de
cobre no RS
Maria Heloisa D. PESTANA1, Milton L. L. FORMOSO2
1 – Fundação Estadual de
mariahdp@fepam.rs.gov.br; 2 –
milton.formoso@ufrgs.br

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

–
–

Resumo

Durante a atividade mineira e após o encerramento desta, o monitoramento dos compartimentos
ambientais impactados deve ser mantido para orientar ações de remediação da área. Nesse trabalho
são apresentados dados de COT na fração silto-argilosa de sedimentos de corrente, de condutividade
em águas superficiais e de concentrações totais de Cu, Fe, Mn, Pb, e Zn em ambos os
compartimentos amostrados no Arroio João Dias, historicamente impactado pela mineração de cobre
efetuada nas Minas do Camaquã, município de Caçapava do Sul, RS. A amostragem foi feita em
novembro, 2011 e março de 2012 em três pontos historicamente monitorados pelo órgão ambiental
do RS, situados no Arroio João Dias. Após mais de 16 anos do encerramento da mineração, os
resultados mostraram a permanência da contaminação em relação ao patamar de 2005 nos locais
mais impactados e uma surpreendente contaminação do local considerado como “ponto branco”, com
aumentos significativos de condutividade, de COT e das concentrações totias de Cu, Mn e Zn em
águas e sedimentos.
Palavras chave: mineração de cobre, águas superficiais, sedimentos de corrente, metais pesados,
geoquímica ambiental
Abstract
During mining activity and after its ending, the monitoring of the affected environmental compartments
shoud be maintained in order to conduct site remediation actions.This work presents data on TOC in
the silt-clay fraction of stream sediments, on conductivity of surface waters and on total concentrations
of Cu, Fe, Mn, Pb, e Zn in both compartments from the João Dias Stream, This stream was historically
impacted by copper mining at Minas do Camaquã, in the Caçapava do Sul Municipality of the Rio
Grande do Sul State, Sampling was conducted in November, 2011 and in March, 2012 at the three
sites of the João Dias Stream, which were historically sampled by the state environmental agency.
After more than 16 years from the ending of mining activity, results showed the maintenance of
contamination in levels similar to those found in 2005 in the more impacted sites, and a surprising
contamination at the site considered as a “white spot”. At this site, significative increases in the values
of conductivity, TOC, and total Cu, Mn and Zn concentrations in waters and sediments were found..
Keywords: copper mining, surface waters, stream sediments, heavv metals, environmental
geochemistry

1. Introdução
A desativação de uma mineração deve ser um processo bem planejado e executado
de forma a minimizar o impacto ambiental ocorrido durante o período da atividade mineira. O
monitoramento de águas, solos, sedimentos de corrente, entre outros compartimentos
ambientais, deve ser executado de forma a orientar as ações de remediação para recuperar
a área degradada. Nesse trabalho são apresentados dados recentes de concentrações de
Cu, Fe, Mn, Pb e Zn em águas superficiais e sedimentos de corrente do Arroio João Dias,
historicamente impactado pela mineração de cobre nas Minas do Camaquã, município de
Caçapava do Sul, RS. Nesse distrito, a atividade mineira ocorreu desde fins do século XIX

até maio de 1996, por diversas mineradoras, a última tendo sido a Companhia Brasileira do
Cobre – CBC..
Durante a atividade mineira da CBC, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do
RS – FEPAM - realizou análises regulares de águas superficiais e sedimentos de corrente
no Arroio João Dias entre fevereiro de 1992 e setembro de 1996 (Projeto FEPAM-FNMA
“Bacia do Rio Camaquã”). Nove anos mais tarde, em agosto de 2005, foi feita uma única
amostragem de sedimentos de corrente. Uma avaliação desses dados históricos foi feita por
Pestana, Dames, Formoso (2011) para sedimentos de corrente e Pestana & Formoso (2011)
para águas superficiais do Arroio João Dias. Esses trabalhos mostraram que mesmo após o
encerramento da mineração, o ambiente continuou em transformação, e a concentração de
Cu em sedimentos aumentou significativamente no local mais impactado. Porém, após
2005, não se tem conhecimento de dados mais recentes. Este trabalho teve como objetivo
suprir essa lacuna.

2. Materiais e métodos
Foram coletados águas superficiais e sedimentos de corrente (Serviço de
Amostragem/FEPAM), em novembro/2011 e março/2012, nos mesmos três pontos
históricos de amostragem na sub-bacia do Arroio João Dias, designados C1JD (sem
influência da mineração), JD1 (próximo às antigas minas) e JD2 (confluência com o Rio
Camaquã). Teve-se o cuidado de repetir a mesma metodologia de amostragem e analítica
usada anteriormente de modo a permitir a comparabilidade dos resultados.
As concentrações totais de Cu, Fe, Mn, Pb e Zn foram analisadas em águas
(Standard Methods – EPA, 1992) e, em sedimentos de corrente, através de extração total
com ácidos fortes (HF-HNO3-HClO4) e H2O2 na fração silto-argilosa. Essa abertura química
foi efetuada nas dependências do Laboratório do CPGq – Instituto de Geociências da
UFRGS. As determinações foram feitas por EAA de chama convencional (FEPAM) e por
ICP – AES (Laboratório de Solos da Faculdade de Agronomia da UFRGS). Condutividade e
outros parâmetros físico-químicos, dureza, sólidos totais dissolvidos, temperatura, turbidez e
pH em águas também foram medidos. O Carbono Orgânico Total (COT) foi analisado nas
amostras de sedimento pelo Laboratório de Solos da UFRGS, conforme o método da
combustão úmida/Walkey Black / 0,01% (Tedesco et. al. 1995). Devido a problemas na
utilização do padrão de referência certificado, os resultados apresentados para sedimentos
são ainda preliminares.

3. Resultados
3.1. Resultados obtidos em sedimentos
As concentrações de metais em sedimentos e os valores de COT encontram-se na
Tabela 1, onde são mostrados também os resultados obtidos em agosto de 2005, por ICP-

AES (Pestana & Dames, 2006). Os dois valores mais recentes para Cu, Zn e Mn, foram
significativamente mais elevados do que em 2005 no ponto C1JD, sendo inclusive próximos
aos valores encontrados no ponto JD2, impactado pela mineração. Neste último, os valores
de Cu, Mn e Pb não mudaram muito em relação a 2005. Já em JD1, as concentrações de
Cu e Fe, principais contaminantes da atividade mineira apresentaram decréscimo em
relação a 2005, mas seguem extremamente elevados em relação aos demais pontos. A
amostragem de março/2012 apresentou valores mais elevados em relação a de
novembro/2011, principalmente para Cu e Mn em JD1. Os valores de COT tiveram aumento
importante também em março/2012 nos três pontos de amostragem.
Tabela 1 – Concentrações de metais (µg/g, exceto Fe) e COT (%) nas amostras de
sedimentos coletadas em nov/2011 e mar/2012 (este trabalho) e na última amostragem feita
pela FEPAM em agosto de 2005, conforme Pestana & Dames (2006) - concentrações de Fe
em %; DP - desvio padrão de triplicatas.
Amostra

Data
Amost.

COT (%)

Cu±DP

Fe±DP

Mn±DP

Zn±DP

Pb± DP

C1JD
C1JD
C1JD
JD1
JD1
JD1
JD2
JD2
JD2

nov/11
mar/12
ago/05
nov/11
mar/12
ago/05
nov/11
mar/12
ago/05

1,76±0,028
2,23±0,042
1,69±0,01
2,16±0,057
4,18±0,064
2,271±0,01
1,95±0,040
2,26±0,057
1±0,01

571,5±42
524,8±12,2
12,2
6806±111
11474±400
14658±165
589,8±44,6
568,9±23,7
661±0,01

2,01±0,04
1,76±0,013
2,8±0,1
2,35±0,013
2,39±0,012
7,7
1,99±0,037
1,77±0,037
3,5±0,1

904,1±79
826,8±7,2
678±2,4
1229±0,6
3751±201
865±8
1262±45
1879±74
1492±45

136,1±11,6
127,7±2,2
26,8±2,4
70,33±0,3
58,86±1,6
15,4±0,3
66,12±1,0
70±3,9
14,5±2,5

28,08±1,1
28,32±1,8
31,3±1
34,36±1,5
46,27±2,8
13,2±0,7
24,99±1,9
22,69±1,2
21,2±2,1

3.2. Resultados obtidos em águas superficiais
As concentrações de metais em águas e os valores de condutividade para Nov/2011
e mar/2012 encontram- se na Tabela 2, onde também são mostrados valores obtidos em
amostragens da FEPAM (Projeto FEPAM-FNMA “Bacia do Rio Camaquã”) feitas em 1996.
O Ponto C1JD mostrou valores de condutividade máxima e de concentrações de Cu
e Mn surpreendentemente elevadas em relação aos resultados de 1996, sendo compatíveis,
no caso dos metais, aos encontrados no ponto JD1. Neste último, a presença abundante de
aguapés pode estar contribuindo para diminuir as concentrações na água, apesar deste ser
o ponto mais contaminado para sedimentos. Já o ponto JD2 apresentou as maiores
concentrações de metais totais na água, especialmente Cu, Fe e Mn na amostragem de
novembro/2011. Na amostragem de março/ 2011 as maiores concentrações ocorreram em
JD1 para Fe, Mn e Zn.

Tabela 2 – Concentrações totais de metais (mg/L) e condutividade (μmhos/cm) nas
amostras de água coletadas em nov/11 e mar/12 (este trabalho) e em amostras de 1996
(inédito).

Amostra

Data
Amost.

Condutividade

Chumbo Cobre

Ferro

Manganês Zinco

C1JD
C1JD
C1JD
C1JD

fev/96
set/96
nov/11
mar/12

50,2
45,6
361,0
759,0

0,005
0,010

0,001
0,003
0,014
0,016

0,600
1,360
0,280
0,110

0,028
0,025
0,042
0,227

0,040
0,169
0,100
0,009

JD1
JD1
JD1
JD1

fev/96
set/96
nov/11
mar/12

48,0
46,5
40,3
78,2

0,002
0,012

0,014
0,062
0,009
0,015

0,800
1,040
0,862
0,338

0,07
0,026
0,009
0,185

0,063
0,185
0,005
0,008

JD2
JD2
JD2
JD2

fev/96
set/96
nov/11
mar/12

61,7
56,9
44,8
184,2

0,002
0,001

0,099
0,028
0,022
0,014

0,900
0,920
1,010
0,174

0,081
0,019
0,031
0,053

0,124
0,139
0,012
0,005

7. Conclusões
Os atuais resultados apontam para a permanência da contaminação dos sedimentos
no ponto JD1, mesmo que tenha havido uma melhora em relação ao patamar de 2005 nas
concentrações de Cu e Fe, principais contaminantes da atividade mineira. No ponto JD2, as
concentrações desses elementos seguem próximas aos valores de 2005. Em contrapartida,
o ponto C1JD não pode mais ser considerado “sem contaminação”, como visto tanto
pelos resultados em sedimentos como pelos de águas. .Recomenda-se investigação para
verificar-se a origem dessa contaminação recente, a escolha de outro local para ser o “ponto
branco” e medidas urgentes para a remediação da área afetada pela mineração.
10. Referências Bibliográficas
American Public Health Association, American Public Works Association, Water Pollution Control
Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, Washington
D.C., 1992.
Pestana, M.H.D.; Dames, J.S. 2006. Passivos Ambientais e Remediação: identificação de
contaminações antropogênicas históricas e recentes em áreas de mineração de minerais
metálicos no Escudo Sul-rio-grandense – Relatório Final – Projeto PROBIC FEPAM/FAPERGS.
39p.
Pestana, M.H.D.; Dames,J.S.; Formoso, M.L.L. 2011. Minas do Camaquã: avaliação da mobilidade de
metais em sedimentos de corrente, após o encerramento da mineração. XIII Congresso Brasileiro
de Geoquímica, Gramado, outubro, 2011.
Pestana, M.H.D.; Formoso, M.L.L. 2011. Minas do Camaquã: avaliação da mobilidade de metais em
águas superficiais, após o encerramento da mineração. XIII Congresso Brasileiro de Geoquímica,
Gramado, outubro, 2011.
Tedesco, M. J. et. al. Análises de solo, plantas e outros materiais – 2 ed. ver. ampl. –
Porto Alegre: Departamento de Solos, UFRGS, 1995, p. 68-70.

REAVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE SEPARAÇÃO QUíMICA DE
Rb, Sr, Sm, Nd NO LABORATÓRIO DE ESTUDOS ISOTÓPICOS DA
BAHIA, BRASIL
Marilda SANTOS-PINTO 1,2, Moacyr M. MARINHO 2, Túlio ALBIANI 2, Mônica P.
CUNHA 3, Johildo S. BARBOSA2, Manoel J. CRUZ 3
1. Dep. de Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA.
mspinto@atarde.com.br
2. Laboratório de Estudos Isotópicos, LEI-Bahia, Instituto de Geociências, UFBa, Salvador, BA. mmm@ufba.br,
tulioalbiani@hotmail.com, johildo.barbosa@gmail.com
3. Laboratório de Plasma, Instituto de Geociências, UFBA, Salvador, BA , mpcunha@ufba.br

Resumo
A metodologia empregada no Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia, LEI-Bahia, um laboratório
limpo que emprega a cromatografia de troca iônica para a separação química de Rb, Sr, Sm e Nd
visando à análise por diluição isotópica, foi reavaliada. A titulação dos ácidos ficou mais exata porque
passou a ser realizada com NaOH recentemente preparado e padronizado com o padrão primário
hidrogenoftalato de

potássio. Uma nova certificação das salas confirmou a classificação ISO7,

mesmo para aquelas que tinham sido projetadas para ISO8. A calibração das colunas de teflon
preenchidas com a resina AG-50W-X8 e amostras eluídas com HCl**2,5N (Rb, Sr) e HCl**6N (TR) e
daquelas empacotadas com a resina LnSpec e eluição com HCl** 0,18N (Nd) e HCl** 0,5N (Sm),
mostrou os novos intervalos de coleta do Rb, Sr, Sm e Nd.

Palavras-chave: cromatografia de coluna, Rb-Sr, Sm-Nd

Abstract
The methodology used in the Laboratory of Isotopic Studies of Bahia, LEI-Bahia, a clean laboratory
that employs ion exchange chromatography for chemical separation of Rb, Sr, Sm and Nd aiming to
isotope dilution analysis, was reassessed. The titration of the acids became more accurate because
now is carried out with NaOH freshly prepared and standardized with potassium hydrogen phthalate
primary standard. A new certification of rooms ISO7 confirmed the classification, even for those that
had been designed to ISO8. The calibration of the teflon columns filled with AG-50W-X8 resin and
samples eluted with HCl ** 2.5N (Rb, Sr) and HCl ** 6N (REE) and those packaged with the LnSpec
resin and elution with HCl ** 0.18 N (Nd) and HCl **0.5 N (Sm), showed the new collection intervals of
Rb, Sr, Sm and Nd.
Keywords: column chromatography, Rb-Sr, Sm-Nd

1. Introdução
O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia (LEI-BAHIA) é um ambiente limpo que
faz a abertura de rochas e separação química de Rb, Sr, Sm e Nd, visando à análise
isotópica, por cromatografia de troca iônica, utilizando metodologias adaptadas de Borba
(2006) e intervalos de coleta segundo Santos Pinto et al. (2009 a, b). Colunas de teflon
Savillex preenchidas com a resina AG–50W–X8 Biorad®

são utilizadas para separar

alíquotas contendo Rb e Sr (eluição com HCl**2,5N) e TR (eluição com HCl**6N). A mesma
resina é utilizada para separar somente TR quando a amostra é eluída com HCl**2N e
HNO3**3N. Colunas de fase reversa, preenchidas com resina Ln Spec (Eichrom®), separam,
após eluição com HCl** 0,18N, o Nd, e o Sm é coletado pela adição de HCl** 0,5N. Os
ácidos utilizados, mesmo sendo de qualidade analítica, são bi-destilados em sistemas subboiling, para garantir a sua pureza. A validação da metodologia da separação de química
somente de TR e Sm-Nd no LEI-Bahia foi obtida pela análise isotópica de uma amostra do
padrão geoquímico JR-1 (riolito, Serviço Geológico do Japão), na Universidade de Rennes,
que apresentou uma razão de

143

Nd/144Nd de 0,512901  0,000005, em acordo com os

valores obtidos por laboratórios internacionais (Santos Pinto et al. 2009c). Entretanto,
mudanças na equipe técnica e problemas de refrigeração prolongados, obrigaram uma
reavaliação das metodologias. Para garantir a qualidade do ambiente, dos ácidos e das
análises, foi realizada uma nova certificação das salas e clean-boxes, implementação de
novo procedimento para a titulação dos ácidos e recalibração das colunas de separação.
2. Metodologias

2.1. Titulação de ácidos
A titulação é a etapa que torna os ácidos bi-destilados adequados para a utilização
nas

diversas

metodologias

do

LEI-Bahia,

notadamente,

na

separação

química.

Anteriormente, era utilizado o indicador fenolftaleína e uma solução comercial de NaOH
(1N). Hoje, para evitar que a normalidade da solução seja modificada pela absorção de CO2,
ela é preparada, a partir de pastilhas de NaOH e padronizada com solução de
hidrogenoftalato de potássio (KHC8H4O4), apenas na quantidade necessária para o uso
imediato.

2.2. Certificação
A certificação das salas limpas foi confirmada como ISO 7 (máximo de 352 000
partículas/m3 de 0,5 µm, 83 200 de 1µm e 2930 de 5 µm) incluindo o corredor e a antessala

que anteriormente foram classificadas como ISO 8. Os quatro clean-boxes continuaram
ISO5 (máximo de 3520 partículas/m3 de 0,5 µm, 8320 de 1µm e 293 5 µm).

2.3. Calibração das colunas
Devido à compactação da resina, as colunas foram esvaziadas e preenchidas
novamente. Para a calibração, uma solução concentrada com 100ppm de Rb, Sr, Sm e Nd
foi utilizada como amostra nas colunas com resina AG–50W–X8 Biorad®. Para as colunas
com resina Ln Spec®, a solução era composta somente por Sm e Nd. Após a lavagem da
amostra, alíquotas foram coletadas preferencialmente de 2 em 2mL, em frascos separados,
até a conclusão do procedimento de separação. O conteúdo de cada frasco foi analisado no
plasma (ICP-OES) do Instituto de Geociências da UFBA para verificar a presença, ou não,
dos elementos de interesse (fig1 A, B). A partir dos resultados obtidos, novos intervalos de
coleta foram definidos:
Separação Rb-Sr-TR - A lavagem da amostra é feita com 9 mL HCl** 2,5N. O Rb é coletado
após a adição de 9 de HCl** 2,5N. Na coluna, são passados 2mL de HCl** 2,5 N e a
recuperação da alíquota Sr ocorre após a passagem de 14 mL

HCl** 2,5N. Após a

mudança de meio com de 3 mL HCl**6 N, 8 mL HCl** 6 N são adicionados para a coleta
dos Terras Raras.
Separação Sm-Nd - A eluição é feita com HCl** 0,18N - 3 vezes com 0,2mL e uma vez
com 9 mL. O Nd é coletado após a adição de 9 mL de HCl**0,18. A mudança de meio da
coluna é feita com a adição de 1 mL de HCl**0,5 N. O Sm é coletado após a passagem de 6
ml de HCl** 0,5 N.

Figura 1 – Intervalos de ocorrência de Rb, Sr e TR (representados por Sm,Nd) na coluna 8 (A) e de
Nd e Sm na coluna de fase reversa 7 (B), após análise no ICP-OES das alíquotas coletadas durante
a calibração.

Para ratificar a nova metodologia, as soluções calibradoras foram, mais uma vez,
passadas nas colunas respectivas e as alíquotas foram coletadas somente nos intervalos
previstos para a saída do Rb, Sr, TR e do Sm e Nd. A presença dos elementos foi
confirmada no ICP-OES (fig.2 A,B).

Figura 2 – Concentração de Rb, Sr e TR e de

Nd e Sm, obtida por ICP-OES, nas alíquotas

coletadas para a calibração da coluna 8 Rb-Sr-TR (A) e da coluna 7 Sm-Nd (B)

3. Conclusões
O Laboratório de Estudos Isotópicos da Bahia, LEI-Bahia, é um laboratório limpo
apto para fazer a separação química de Rb, Sr, Sm, Nd, através da cromatografia de troca
iônica, visando à diluição isotópica.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição isotópica da MOS em diferentes
profundidades de uma turfeira tropical sob duas fitofisionomias (CLU e FES). Para as análises
isotópicas (δ C e  N) da MOS, amostras de solo foram coletadas em locais representativos sob
13

15

cada fitofisionomia, a cada 15 cm de profundidade, até 90 cm. Para datação da MOS, o

14

C foi

determinado em três profundidades, sob o CLU e a FES para turfeira estuda. Os valores médios de
δ C e  N variaram entre as fitofisionomias e em profundidade. O valor médio de δ C (-22,33‰) na
13

15

13

FES indica vegetação predominante de espécies de ciclo fotossintético C 3. Para o CLU o valor médio
(-19,68‰) é característico de uma mistura entre espécies C3 e C4. A MOS sob a FES apresentou
15

valor médio de δ N de 5,03‰. Na MOS do CLU, observa-se valor médio de
evidenciando que as plantas da FES absorvem N mais empobrecido em

15

δ N de 2,96‰,

15

N. A turfeira sob o CLU

começou a se formar a 3.836 anos atrás e sob a FES começou a se formar a 33.721 anos atrás. Os
sinais isotópicos da matéria orgânica do solo evidenciam que a turfeira é formada pela deposição de
matéria orgânica da vegetação que a coloniza. O crescimento vertical e a taxa de acúmulo de
carbono são mais elevados sob o CLU do que sob a FES.
Palavras-chave: Organossolo, δ C e  N, C, campo, floresta, ciclo do carbono.
13

15

14

Abstract
The objective of this study was to evaluate the isotopic composition of SOM in different depths
of a tropical peatland under two vegetation types (CLU and FES). For isotopic analyzes (δ C e  N)
13

15

of SOM, soil samples were collected from representative sites in each vegetation type, each 15 cm
deep, up to 90 cm. For dating of MOS,

14

C was determined at three depths under the CLU and FES to

study peatland. The mean value of δ C and  N varied among vegetation types and in depth. The
13

15

13

mean value δ C (-22.33‰) in the FES indicates vegetation predominant species of photosynthetic
cycle C3. For the CLU the mean value (-19.68‰) is characteristic of a mixture of C3 and C4 species.
15

15

The MOS under the FES averaged δ N of 5.03‰. In MOS CLU, observed average δ N value of
2.96‰, showing that the FES plants absorb N more depleted in

15

N. The peatland under the CLU

began to form 3.836 years ago and under FES began to form at 33.721 years ago. The isotopic

signals of soil organic matter show that the peatland is formed by the deposition of organic matter of
vegetation that colonizes. The vertical growth and the rate of carbon accumulation are higher under
the CLU than FES.
Keywords: Histosols, δ C and  N,
13

15

14

C, grassland, forest, carbon cycle.

1. Introdução
As turfeiras, ambientes acumuladores de matéria orgânica do solo (MOS), são
produto da decomposição de vegetais, que se desenvolvem e se acumulam em ambientes
saturados com água, sendo o estágio inicial da seqüência de carbonificação (PontevedraPombal & Martinez-Cortizas, 2004). As turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional (SdEMMG) são colonizadas por vegetação de Campo Limpo Úmido (CLU) e de Floresta Estacional
Semidecidual (FES) (Silva et al., 2009). Os isótopos estáveis são utilizados em estudos
ambientais, pois a composição isotópica varia de uma forma previsível conforme o elemento
se movimenta nos diversos compartimentos dos ecossistemas. As plantas, tendo como base
a diferenciação entre os ciclos fotossintéticos, discriminam carbono da seguinte maneira:
espécies C3: -38 a -24 ‰ de δ13C; espécies C4: -17 a -9 ‰ de δ13C; espécies CAM: -28 a -10
‰ de δ13C (Sanaiotti et al., 2002). Assim este trabalho objetivou avaliar a contribuição das
duas fitofisionomias que colonizam uma turfeira tropical para o acúmulo de matéria orgânica
no solo, por meio da avaliação da composição isotópica da MOS em diferentes
profundidades.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área
Foram analisadas duas fitofisionomias (CLU e FES) de uma turfeira da SdEM. A
turfeira localiza-se no distrito de São João da Chapada, município de Diamantina-MG, entre
as coordenadas geográficas 18o3’46,4’’ e 18o3’37,3’’ S, e 43o39’41,4’’ e 43o39’29,8’’ W. A
altitude média é de 1234 m.
2.2. Amostragem da turfeira
Foi escolhido um local representativo em cada fitofisionomia onde foi coletado um
testemunho da turfeira, com auxílio de um vibrotestemunhador. O testemunho foi aberto no
laboratório e foram separadas amostras a cada 15 cm de profundidade, até 90 cm.
2.3. Análises isotópicas
Para a determinação da composição isotópica as amostras foram secas em estufa a
40°C, homogeneizadas em almofariz de ágata e pesadas em cápsulas de estanho.
Aproximadamente 3,5 mg de cada amostra foram utilizados para determinar os valores de
13C e 15N, em um espectrômetro de massas (Groning, 2004). Foram analisadas as idades
radiocarbônicas dos organossolos sob o CLU e a FES, em três profundidades, no
Laboratório de 14C do CENA/USP, de acordo com Pessenda et al.(1993).

3. Resultados e discussão
3.1. Composição isotópica da matéria orgânica do solo
Os valores médios de δ13C e δ15N (‰) variaram entre as fitofisionomias e em
profundidade na turfeira da Chapada (Figura 1).

Figura 1. Valores médios de δ13C (‰) e δ15N (‰) da MOS no Campo Limpo Úmido (CLU) e
na Floresta Estacional Semidecidual (FES) da turfeira Chapada.
A MOS sob a FES apresentou valor médio de δ13C de -22,33‰, que caracteriza similaridade
do material orgânico do solo com da vegetação predominante na área atualmente, ou seja,
espécies de ciclo fotossintético C3. Os valores da MOS sob FES aumentam em
profundidade, indicando mudanças na cobertura vegetal. Na MOS do CLU observa-se
valore médio de δ13C de -19,68‰, o que caracteriza uma mistura entre espécies C3 e C4
(Martinelli et al., 2009). O maior valor sob CLU em relação à FES indicam a importância das
gramíneas para a MOS em solos de Cerrado, pois embora possuam pouca biomassa na
parte aérea (apenas 11% do total), elas contribuem com 50 % do C aportado ao solo
anualmente, resultando em enriquecimento do δ13C. Possivelmente, isto se deve à rápida
ciclagem e ao aporte de C derivado de raízes finas dessas plantas (Wilcke & Lillienfein,
2004). A MOS sob a FES apresentou valor médio de δ15N de 5,03‰ e sob CLU valor médio
de 2,96‰, evidenciando que as plantas da FES absorvem N mais empobrecido em

15

N em

relação às do CLU, uma vez que em condições de maior disponibilidade hídrica, espécies
arbóreas absorvem preferencialmente NH4+ oriundo da mineralização do N orgânico e, de
acordo com Högberg (1997), há um empobrecimento em δ15N nesse processo.
3.2. Datações Radiocarbônicas
A camada de 90 cm de MOS sob o CLU começou a se formar a 3.836 anos atrás. A
camada de 90 cm de MOS sob a FES, começou a se formar a 33.721 anos atrás. Como

consequência deste menor tempo de formação, o crescimento vertical e as taxas anuais de
acúmulo de carbono são mais elevados no CLU do que na FES (Quadro 1). O crescimento
vertical no CLU é semelhante ao encontrado para turfeiras do hemisfério norte (Espanha
Filândia, Rússia e Canadá), onde o crescimento vertical variou entre 0,2 e 0,75 mm ano-1
(Pontevedra-Pombal, 2002). A taxa de acúmulo de carbono foi inferior ao encontrados por
estes autores, que oscilou entre 20 e 48 g m-2 ano-1. Ambiente oligotrófico, temperatura
amenas, baixo aporte de Corg ao solo pela vegetação estão entre as variáveis que podem
influenciar esse menor acúmulo.
Quadro 1. Idades radiocarbônicas, crescimento vertical e taxa de acúmulo de carbono sob
as duas fitofisionomias Campo Limpo Úmido (CLU) e Floresta Estacional Semidecidual
(FES) para turfeira da Chapada.
Idade 14C

Crescimento
Vertical

cm
17,5
62,5
87,5

Anos
659
1.250
3.836

mm ano-1
0,762
0,097

Taxa de
acúmulo de
Carbono
g m-2 ano-1
3,91
0,66

17,5
62,5
87,5

2.276
29.331
33.721

0,017
0,057

0,13
0,60

Turfeira
Profundidade
Fitofisionomia
média

CLU

FES

No do
laboratório
CEN 1205
LACUFF#13015
LACUFF#13016
CEN 1203
LACUFF#13014
LACUFF#13013

4. Conclusões
Os sinais isotópicos da matéria orgânica do solo evidenciam que a turfeira é formada
pela deposição de matéria orgânica da vegetação que a coloniza. O crescimento vertical e a
taxa de acúmulo de carbono são mais elevados sob o CLU do que sob a FES.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição isotópica da MOS em diferentes
profundidades de uma turfeira tropical sob duas fitofisionomias (CLU e FES). Para as análises
isotópicas (δ C e  N) da MOS, amostras de solo foram coletadas em locais representativos sob
13

15

cada fitofisionomia, a cada 15 cm de profundidade, até 90 cm. Para datação da MOS, o

14

C foi

determinado em três profundidades, sob o CLU e a FES para turfeira estuda. Os valores médios de
δ C e  N variaram entre as fitofisionomias e em profundidade. O valor médio de δ C (-22,94‰) na
13

15

13

FES indica vegetação predominante de espécies de ciclo fotossintético C 3. Já para o CLU o valor
médio (-19,70‰) é característico de uma mistura entre espécies C3 e C4. A MOS sob a FES
15

15

apresentou valor médio de δ N de 4,36‰. Na MOS do CLU, observa-se valor médio de δ N de
3,68‰, evidenciando que as plantas da FES absorvem N mais empobrecido em

15

N. A turfeira sob o

CLU começou a se formar a 7.361 anos atrás e sob a FES começou a se formar a 13.252 anos atrás.
Os sinais isotópicos da matéria orgânica do solo evidenciam que a turfeira é formada pela deposição
de matéria orgânica da vegetação que a coloniza. O crescimento vertical e a taxa de acúmulo de
carbono são mais elevados sob o CLU do que sob a FES.
Palavras-chave: Organossolo, δ C e  N, C, campo, floresta, ciclo do carbono.
13

15

14

Abstract
The objective of this study was to evaluate the isotopic composition of SOM in different depths
of a tropical peatland under two vegetation types (CLU and FES). For isotopic analyzes (δ C e  N)
13

15

of SOM, soil samples were collected from representative sites in each vegetation type, each 15 cm
deep, up to 90 cm. For dating of MOS,

14

C was determined at three depths under the CLU and FES to

study peatland. The mean values of δ C and  N varied among vegetation types and in depth. The
13

15

13

average δ C (-22.94‰) in the FES indicates vegetation predominant species of photosynthetic cycle
C3. As for the CLU the mean value (-19.70‰) is characteristic of a mixture of C3 and C4 species. The
15

15

MOS under the FES averaged δ N of 4.36‰. In MOS CLU, observed average δ N value of 3.68‰,
showing that the FES plants absorb N more depleted in

15

N. The peatland under the CLU began to

form 7.361 years ago and under FES began to form at 13.252 years ago. The isotopic signals of soil
organic matter show that the peatland is formed by the deposition of organic matter of vegetation that
colonizes. The vertical growth and the rate of carbon accumulation are higher under CLU the than
FES.
Keywords: Histosols, δ C and  N,
13

15

14

C, grassland, forest, carbon cycle.

1. Introdução
As turfeiras, ambientes acumuladores de matéria orgânica do solo (MOS), são
produto da decomposição de vegetais, que se desenvolvem e se acumulam em ambientes
saturados com água, sendo o estágio inicial da seqüência de carbonificação (PontevedraPombal & Martinez-Cortizas, 2004). As turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional (SdEMMG) são colonizadas por vegetação de Campo Limpo Úmido (CLU) e de Floresta Estacional
Semidecidual (FES) (Silva et al., 2009). Os isótopos estáveis são utilizados em estudos
ambientais, pois a composição isotópica varia de uma forma previsível conforme o elemento
se movimenta nos diversos compartimentos dos ecossistemas. As plantas, tendo como base
a diferenciação entre os ciclos fotossintéticos, discriminam carbono da seguinte maneira:
espécies C3: -38 a -24 ‰ de δ13C; espécies C4: -17 a -9 ‰ de δ13C; espécies CAM: -28 a -10
‰ de δ13C (Sanaiotti et al., 2002). Assim este trabalho objetivou avaliar a contribuição das
duas fitofisionomias que colonizam uma turfeira tropical para o acúmulo de matéria orgânica
no solo, por meio da avaliação da composição isotópica da MOS em diferentes
profundidades.
2. Material e Métodos
2.1. Caracterização da área
Foram analisadas duas fitofisionomias (CLU e FES) de uma turfeira da SdEM. A
turfeira localiza-se no distrito de Pinheiro, município de Diamantina-MG, entre as
coordenadas geográficas 18o16’22’’ e 18o15’17’’ de latitude sul, e 43o41’10’’ e 43o39’15’’ de
longitude oeste. A altitude média é de 1332m.
2.2. Amostragem da turfeira
Foi escolhido um local representativo em cada fitofisionomia onde foi coletado um
testemunho da turfeira, com auxílio de um vibrotestemunhador. O testemunho foi aberto no
laboratório e foram separadas amostras a cada 15 cm de profundidade, até 90 cm.
2.3. Análises isotópicas
Para a determinação da composição isotópica as amostras foram secas em estufa a
40°C, homogeneizadas em almofariz de ágata e pesadas em cápsulas de estanho.
Aproximadamente 3,5 mg de cada amostra foram utilizados para determinar os valores de
13C e 15N, em um espectrômetro de massas (Groning, 2004). Foram analisadas as idades

radiocarbônicas dos organossolos sob o CLU e a FES, em três profundidades, no
Laboratório de 14C do CENA/USP, de acordo com Pessenda et al.(1993).
3. Resultados e discussão
3.1. Composição isotópica da matéria orgânica do solo
Os valores médios de δ13C e δ15N (‰) variaram entre as fitofisionomias e em
profundidade na turfeira do Pinheiro (Figura 1).

Figura 1. Valores médios de δ13C (‰) e δ15N (‰) da MOS no Campo Limpo Úmido (CLU) e
na Floresta Estacional Semidecidual (FES) da turfeira Pinheiro.
A MOS sob a FES apresentou valor médio de δ13C de -22,94‰, que caracteriza similaridade
do material orgânico do solo com da vegetação predominante na área atualmente, ou seja,
espécies de ciclo fotossintético C3. Os valores da MOS sob FES aumentam em
profundidade, indicando mudanças na cobertura vegetal. Na MOS do CLU, observa-se
valore médio de δ13C de -19,70‰, que caracteriza uma mistura entre espécies C3 e C4
(Martinelli et al., 2009). O maior valor sob CLU em relação à FES indicam a importância das
gramíneas para a MOS em solos de Cerrado, pois embora possuam pouca biomassa na
parte aérea (apenas 11% do total), elas contribuem com 50% do C aportado ao solo
anualmente, resultando em enriquecimento do δ13C. Possivelmente, isto se deve à rápida
ciclagem e ao aporte de C derivado de raízes finas dessas plantas (Wilcke & Lillienfein,
2004). A MOS sob a FES apresentou valor médio de δ15N de 4,36‰, e sob CLU valor médio
de 3,68‰, evidenciando que as plantas da FES absorvem N mais empobrecido em

15

N em

relação às do CLU, uma vez que em condições de maior disponibilidade hídrica, espécies
arbóreas absorvem preferencialmente NH4+ oriundo da mineralização do N orgânico e, de
acordo com Högberg (1997), há um empobrecimento em δ15N nesse processo.
3.2. Datações Radiocarbônicas

A camada de 90 cm de MOS sob o CLU começou a se formar a 7.361 anos atrás. A
camada de 90 cm de MOS sob a FES, começou a se formar a 13.252 anos atrás. Como
consequência deste menor tempo de formação, o crescimento vertical e as taxas anuais de
acúmulo de carbono são mais elevadas no CLU do que na FES (Quadro 1). O crescimento
vertical e a taxa de acúmulo de carbono no CLU são inferiores aos obtidos para turfeiras do
hemisfério norte (Espanha Filândia, Rússia e Canadá), onde o crescimento vertical variou
entre 0,2 e 0,75 mm ano-1 e a taxa de acúmulo de carbono oscilou entre 20 e 48 g m-2 ano-1
(Pontevedra-Pombal, 2002). Ambiente oligotrófico, temperatura amenas, baixo aporte de
Corg ao solo pela vegetação estão entre as variáveis que podem influenciar esse menor
acúmulo.
Quadro 1. Idades radiocarbônicas, crescimento vertical e taxa de acúmulo de
carbono sob as duas fitofisionomias Campo Limpo Úmido (CLU) e Floresta Estacional
Semidecidual (FES) para turfeira do Pinheiro.
Idade 14C

Crescimento
Vertical

cm
17,5
62,5
87,5

Anos
2.567
6.075
7.361

mm ano-1
0,128
0,194

Taxa de
acúmulo de
Carbono
g m-2 ano-1
0,44
1,90

17,5
62,5
87,5

1729
11.928
13.252

0,044
0,189

0,44
1,86

Turfeira
Profundidade
Fitofisionomia
média

CLU

FES

No do
laboratório
CEN 1205
LACUFF#13015
LACUFF#13016
CEN 1203
LACUFF#13014
LACUFF#13013

4. Conclusões
Os sinais isotópicos da matéria orgânica do solo evidenciam que a turfeira é formada
pela deposição de matéria orgânica da vegetação que a coloniza. O crescimento vertical e a
taxa de acúmulo de carbono são mais elevados sob o CLU do que sob a FES.
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Resumo
Este trabalho visa apresentar resultados preliminares sobre o levantamento geoquímico de baixa
densidade realizado no Estado de Alagoas, através do Projeto Geoquímica Multiusos, que vem sendo
desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em diversos estados da federação. Os
materiais utilizados são amostras de sedimento, solo, águas de drenagem e de abastecimento,
analisados por ICP-AES/MS. A análise de dispersão fornece os percentis estatísticos (25%, 50% e
75%) e limiares acima dos quais os teores podem ser considerados anômalos em relação ao
conjunto. Os mapas geoquímicos elementares apresentam a distribuição espacial dos teores, os
teores médios dos materiais de origem e os níveis de referência preconizados pela legislação
ambiental. Os objetivos são o estabelecimento dos níveis de background, a indicação de potencial
prospectivo se houver e/ou alteração de qualidade ambiental.

Palavras-chave: mapeamento regional, background geoquímico, sedimentos, águas superficiais e
solos

Abstract
This paper presents preliminary results on the low-density geochemical survey conducted in the State
of Alagoas, through Geochemistry Multipurpose Project, which is being developed by the Geological
Survey of Brazil (CPRM) in several states. The materials used are samples of sediment, soil, water
supply and drainage, analyzed by ICP-AES/MS. The statistical analysis of dispersion provides
percentiles (25%, 50% and 75%) and threshold levels above which can be considered anomalous in
relation to whole. The elemental geochemical maps show the spatial distribution of the geochemical
levels, the average levels of the source materials and reference levels recommended by the
environmental legislation. The objectives are the establishment of background levels, indicating
potential prospective and / or change in environmental quality.
Key-words: regional mapping, geochemical background, sediments, surface waters and soils

1.

Introdução
O mapeamento geoquímico de baixa densidade deve ser capaz de detectar alvos

para detalhamento, uma vez que sobressaiam teores anômalos em áreas com potencial

geológico para prospecção de bens minerais. Esta ferramenta tem sido muito utilizada na
pesquisa mineral preliminar, especialmente em países com extensas áreas superficiais,
como a Rússia, a China, o Canadá e os EUA, por exemplo, que posteriormente adensaram
a sua malha amostral com programas de detalhamento.
Diferentemente daqueles que abordaram somente os aspectos prospectivos, o
Projeto Geoquímica Multiusos desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), tem
como missão abordar os aspectos geoquímicos gerais, tanto prospectivos quanto
ambientais, uma vez que ambos estão relacionados com os recursos naturais e ambientais.
Esta metodologia já foi aplicada aos levantamentos geoquímicos regionais dos estados de
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros.
O objetivo do levantamento geoquímico de baixa densidade no Estado de Alagoas é
reconhecer a paisagem geoquímica do meio físico, demonstrando ocorrências minerais e
impactos diversos ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia
utilizada no levantamento e alguns resultados que tenham confirmado, ampliado ou
surpreendido o conhecimento geoquímico sobre o Estado de Alagoas.

2.

Materiais e Métodos
Foram coletadas 265 amostras de sedimentos superficiais de corrente, 167 amostras

de aguas das drenagens, 130 amostras de águas de abastecimento e 45 amostras do
horizonte B de solos.
As amostras de águas e sedimentos de drenagens foram coletadas nos mesmos
locais, em pontos representativos de bacias de drenagens inferiores a 100 km2. As amostras
de água bruta destinadas ao consumo humano são coletadas nos pontos de captação
municipais, antes do tratamento da água. As amostras de solo são coletadas 4 por folha de
1:100.000, procurando-se amostrar o tipo de solo mais representativo.
As amostras sólidas foram secas à temperatura em torno de 40C, peneiradas na
fração < 80 mesh (0,177 mm) e analisadas por ICP-EAS/MS, após extração com água-régia,
na SGS Geosol. Nos sedimentos de corrente e solos são analisados 53 elementos (Ag, Al,
As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y,
Zn, Zr).
As amostras de águas foram filtradas em 45 m durante a coleta em pares,
destinados às análises de 27 cátions por ICP-EAS realizados na SGS Geosol (Ag, Al, As, B,
Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, Sn, Sr, Ti,V, Zn), e de
7 ânions por Cromatografia Iônica no CETAN - Centro Tecnológico de Análises (Fluoreto,
Cloreto, Nitrito, Brometo, Nitrato, Fosfato e Sulfato).

Os teores dos diversos elementos serão apresentados em mapas geoquímicos
através de simbologias (águas) e superfície interpolada (sedimentos e solos), pelo método
Inverso Quadrado da Distância, executado através do software ArcGis, versão 10.
Posteriormente, estes mapas comporão o Atlas Geoquímico do Estado de Alagoas.
A classificação foi estabelecida com base nos intervalos dos quartis, inferior (25%),
mediana (50%) e superior (75%), obtidos em análise de dispersão para cada conjunto de
dados. Essa classificação estatística destaca o intervalo inter-quartis (25-75%), que inclui
50% da dispersão dos dados e pode ser considerado como um intervalo de background do
conjunto de dados, tendo como limiar (threshold) o valor materializado pelo quartil superior
(75%). Os valores de outliers e os percentis de 90% e 98% são considerados extremos e
utilizados em comparação com os teores médios crustais e de referência ambiental.

3.

Resultados
Com uma densidade amostral de 1 amostra/100 km2 e de acordo com a Legislação

CONAMA 344 (2004), foram encontrados em excesso os seguintes elementos nos
sedimentos de drenagem: As, Ag, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni e P. A distribuição espacial da
amostragem, em sedimentos e solos, é apresentada na Figura 1.

Figura 1: Malha de amostragem de sedimentos (E) e solos (D) em Alagoas.

No agreste Alagoano, Cu e Fe formam mineralizações conhecidas no Complexo
Arapiraca, o depósito Serrote da Laje tem mineralização cupro-aurifera e de Fe maciço nas
imediações do município de Craíbas (Mendes et al., 2012), onde foram encontrados também
outros minerais naturalmente enriquecidos nos sedimentos, como Mn, Ni e Pb. A
disponibilização destes metais no ambiente pode ser aumentada no processo de extração
ou beneficiamento, como no caso do As e Hg, liberados no processo de beneficiamento do
Au. Nas proximidades de Jirau do Ponciano, Fe e Cu ocorrem associados ao Mn,
justamente onde existem lentes de Fe bandado em quartzitos (Mendes et al., op cit.).

Os sedimentos apresentaram teores de mercúrio acima do Nível de Prevenção (NP)
CONAMA N.344 / 2004 (NP 0,17 ppm) em 60 amostras principalmente do leste Alagoano,
incluindo os municípios de Flexeiras (0,25 ppm), Maceió (0,24 ppm), Jundiá (0,23 ppm),
Porto Calvo (0,23 ppm) e Barra de São Miguel (0,23 ppm). Já o arsênio foi encontrado com
valores acima do NP (5,9 ppm) em 2 pontos, no município de Penedo (13 ppm) e em São
Miguel dos Milagres (7 ppm).
Nas amostras de solos, apesar do espaçamento da malha de amostragem de 1
amostra/ 600 km2, foram encontrados em excesso Ba, Co, Cr e Ni, de acordo o CONAMA N.
420/ 2009. Estes elementos reconhecidamente enriquecidos no contexto geológico regional
foram confirmados em Craíbas e Coité de Nóia, enquanto que a associação Cr-Ni ocorreu
em excesso em Palmeira dos Índios.
No sertão, as águas de abastecimento apresentaram os seguintes elementos Al, B,
Cu, Sb e Mn (poços) em concentrações acima do estabelecido nas resoluções N.357 e
N.396 do CONAMA. O Al foi identificado em excesso em 39 pontos, com destaque para os
municípios de Paulo Jacinto (1,99 mg/L) e Pão de Açúcar (0,203 mg/L), este último,
responsável pelo abastecimento de 17 municípios do Sertão Alagoano (Almeida et al, 2012),
localizados na região da Bacia Leiteira.
Este relato não pretende encerrar os assuntos citados e outros aspectos
relacionados aos elementos destacados serão abordados posteriormente.

4. Conclusões
Dados obtidos em levantamentos geoquímicos regionais podem ser muito úteis no
reconhecimento da paisagem geoquímica multielementar e, apesar da baixa densidade
amostral, elementos mais abundantes podem ser utilizados como farejadores daqueles que
não são detectados, identificando alvos com potencial para o detalhamento. Os resultados
obtidos permitem confirmar e ampliar o conhecimento sobre os depósitos minerais
presentes, evidenciando indícios de contaminação ambiental.
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Resumo
Regiões estuarinas são consideradas filtros de substâncias transportadas pelos rios,
provocando um aumento da concentração de metais nesses ambientes, sendo
transportados principalmente através do MPS e dissolvidos na coluna d'água. Dessa
forma foi utilizado o coeficiente de partição Kd para avaliar a distribuição de metais
entre estes compartimentos no estuário do rio Una, localizado no sul da Bahia. Os
resultados mostram uma tendência de transporte através do MPS.
Palavras-chave: Metais, dissolvido, particulado, coeficiente de partição, transporte.
Abstract
Estuarine regions are considered filters of substances transported by rivers, causing an
increase in the concentration of metals in these environments, being transported
mainly through the SPM and dissolved in the water column. Thus we used the partition
coefficient Kd to assess the distribution of metals between these compartments in the
estuary of the river Una, located south of Bahia. The results show a trend of transport
across the SPM.
Keywords: Metals, dissolved, particulate, partition coefficient, transportation.
1. INTRODUÇÃO
Os estuários são ambientes de transição entre o continente e o oceano, onde
as interações entre a água dos rios, o solo, a água do mar e ainda as variações de
maré, produzem um ambiente extremamente variável, complexo e dinâmico,
importantes para manutenção da sua grande diversidade biológica. Atualmente essas
regiões estão sujeitas a grande pressão, atuando como repositórios de efluentes
industriais e domésticos, bem como zonas utilizáveis para atividades agrícolas e
portuárias.
Segundo Chester (1990), os estuários agem como filtros das substâncias que
são transportadas pelo rio, atuando sobre o material particulado e dissolvido e
modificando-os. Com isso, o aumento da concentração de metais tem sido recorrente
nessas regiões, visto que estas atividades são suas principais fontes.

A distribuição dos elementos nesse ambiente, assim como, o transporte de
metais entre a fase particulada e dissolvida são controlados principalmente pelas
variações

dos

parâmetros

físico-químicos.

Um

importante mecanismo para

compreensão do transporte e partição dos metais no ambiente aquático é o cálculo do
coeficiente de distribuição Kd, que expressa a distribuição dos metais entre as fases
dissolvida e particulada (NGUYEN et al., 2005).
A forma particulada refere-se à distribuição do metal no material particulado em
suspensão, ligado através de processos como adsorção e a complexação, enquanto a
forma dissolvida refere-se aos metais na forma de íons livres e solúveis. Portanto,
essa distribuição é afetada diretamente pelas condições do meio e a quantidade de
matéria orgânica em suspensão, pois fornece ligantes necessários para complexação
dos metais no ambiente aquático (HATJE et al., 2003).
Sendo assim, objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição dos metais entre
as fases dissolvida e particulada, através do coeficiente de distribuição (Kd) e as
correlações dos metais com os parâmetros físico-químicos mensurados em campo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A área onde foi realizada a coletas encontra-se no estuário do rio Una,
localizado no sul do Estado da Bahia, na cidade de Una, Brasil. A amostragem na
coluna da água foi feita em 10 pontos ao longo do canal estuarino do rio Una (Figura
1), em novembro de 2011.
Figura 1: Pontos de amostragem no canal do rio Una

As amostras foram coletadas sub-superficialmente, durante a baixa-mar,
utilizando garrafas de polietileno de 500 ml. Os parâmetros físico-químicos
(temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), salinidade e Eh), foram medidos in situ
com auxílio de uma sonda multiparâmetros (Marca HORIBA-U50).
A determinação do MPS consistiu na filtragem à vácuo de toda água coletada,
para separação da fração dissolvida do MPS. O CO foi determinado no MPS utilizando
o método descrito por Strickland e Parson, 1972. Para determinação dos metais (Fe,
Mn, Zn, Al, Cu, Cr, Ni e Cd) o método utilizado para digestão do MPS contido nos
filtros de acetato de celulose seguiu APHA (2001), e a leitura foi feita a partir da
técnica de espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES). A análise dos metais dissolvidos na água seguiu ASTM (1996) e a leitura dos
mesmos foram feitas em ICP-OES.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros físico-químicos medidos em
campo. A temperatura das águas mantivera-se constante ao longo dos pontos. A
salinidade

apresentou

valores

significantes

apenas

nos

pontos

próximo à

desembocadura, visto que as coletas ocorreram durante o período de baixa-mar. As
águas apresentaram-se bastante oxigenadas, com todos os pontos acima do limite
estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05, para águas salobras Classe 1, classe
na qual se enquadra a área de estudo (BRASIL, 2005). Os resultados de OD são
corroborados pelos altos valores de Eh, que representam o potencial de oxi-redução,
indicando um ambiente oxidante. Os valores de pH variaram discretamente, onde os
teores mais ácidos encontraram-se na foz do estuário, possivelmente provenientes da
matéria orgânica dos manguezais carreados durante o processo de vazante. Os
valores de MO encontraram-se dentro do limite estabelecido pela Resolução 357/05
do CONAMA.
Os valores do coeficiente de partição são dados em Log de Kd, no qual valores
positivos representam transporte preferencial do metal pelo MPS e valores negativos
na forma dissolvida, visto que Kd é um relação da concentração do metal no material
particulado sobre a concentração na fase dissolvida.
De maneira geral, observa-se que o transporte ocorre preferencialmente pelo
MPS, isso é devido provavelmente pela adsorção dos metais ao MPS ricos em matéria
orgânica e minerais argilosos que possuem uma alta capacidade de troca catiônica.
Além disso, as condições ambientais, dada por altos valores de pH e ambiente
oxidante favorecem os processos de adsorção, complexação e precipitação,
principalmente provocada pela oxidação dos íons Fe e Mn.

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos e coeficiente de partição.
Pontos

T
(°C)

Sal

pH

OD
Eh
MPS
(mg/L) (mV) (mg/L)

UN01

25

8,7

6,8

10,0

298

11,4

UN02

25

0,9

6,7

9,3

235

4,6

UN03

25

0,1

7,0

14,4

291

2,4

UN04

26

0,1

7,3

26,0

340

21,2

UN05

25

0

7,1

16,7

317

9,4

UN06

25

0

7,1

16,4

332

12,8

UN07

25

0

7,1

18,2

341

11,2

UN08

25

0

7,1

14,0

323

6,2

UN09

25

0

7,2

18,0

339

6,6

UN10

25

0

7,2

16,7

342

8,0

CO
(%)
0,43
1,03
0,16
0,73
0,00
0,35
0,14
0,14
0,00
0,00

Log Kd
Al

Fe

Mn

Ni

Cu

Pb

3,65

4,44

3,58

-1,59

3,45

<LDM

4,09

4,26

3,07

2,40

3,22

<LDM

4,66

4,85

4,80

3,83

-0,28

<LDM

5,32

5,24

4,23

4,63

3,41

<LDM

5,50

5,88

5,51

-0,25

3,44

<LDM

6,14

6,09

5,91

4,60

-0,03

4,84

5,89

6,20

5,97

-0,79

0,81

4,77

5,75

5,67

5,93

4,53

0,26

3,99

5,89

6,04

6,51

4,60

-0,03

<LDM

5,55

5,80

6,12

3,36

0,86

<LDM

Para os elementos Cu e Ni, pode-se visualizar que, em alguns pontos ocorre
transporte preferencial na fase dissolvida. No entanto, majoritariamente o transporte se
dá pela forma particulada. Isso ocorre devido às concentrações dos metais analisados
serem extremamente variáveis e não apresentarem padrões de distribuição e
comportamento.
4. CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto que o transporte dos metais ocorre preferencialmente
associado ao material particulado em suspensão, devido a alta reatividade dos metais
e às condições favoráveis do ambiente, com valores elevados de pH e de Eh.
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RESUMO
Os ortognaisses estudados ocorrem a norte da Falha de Lenheiros, na porção sul do cráton do São Francisco. São
rochas hololeucocráticas a leucocráticas, de composição entre granito e tonalito. Em relação ao tratamento
geoquímico, trata-se de rochas peraluminosas, subalcalinas de ambiente de arco magmático. As idades U-Pb em
zircão indicaram idades de cristalização entre 2449 e 2414 Ma. Em termos tectônicos, as rochas estudadas
representariam o primeiro arco acrescionário da história evolutiva do cinturão Mineiro.

Palavras-chave: Ortognaisses, Sideriano, Paleoproterozoico, Cinturão Mineiro.
ABSTRACT
The studied orthogneisses occur north of the fault Lenheiros, in the southern portion of the San Francisco craton.
The rocks are leucocratic to mesocratic, with composition between granite and tonalite. Regarding the chemical
characteristics the rocks are peraluminous, subalkalic, and are compatible with derivation in magmatic arc
settings. The U-Pb ages indicate crystallization took place between 2449 and 2414 Ma, suggesting that these
rocks may represent the earliest orogenic stage of the Mineiro belt.

Keywords: Orthogneiss, Siderian, Paleoproterozoic, Mineiro belt.
1. Introdução
Os orógenos acrescionários do Paleoproterozoico na porção sul do cráton do São Francisco
envolveram arcos continentais e oceânicos que geraram a crosta do chamado cinturão Mineiro, às
margens do antepais arqueano (proto-Craton do São Francisco). Neste contexto, o Supergrupo Minas
representa a bacia marginal, cuja idade máxima de sedimentação inferida a partir de zircões detríticos
nas rochas siliciclástica é de 2584 ± 10 Ma (Hartmann et al., 2006). Em adição, as rochas carbonáticas
da Formação Gandarela, depositadas sobre os BIFs do Grupo Itabira, tem idade de 2420 ± 19 Ma
(Babinski et al., 1995).
As rochas plutônicas do cinturão Mineiro estão bem expostas no sul do estado de Minas
Gerais e cuja gênese combinou processos juvenis e de contaminação crustal (Ávila et al., 2010; Seixas
et al., 2012). O grande volume de rochas granitoides tem representatividade regional no cinturão, pode
ser compartimentado em 5 pulsos magmáticos, representados pelos seguintes intervalos: i) 2,46 a 2,41
Ma (presente trabalho); ii) 2,36 a 2,33 Ga (Teixeira et al., 2013); iii) 2,25 a 2,20 Ga (Ávila et al.,
2010); iv) 2,19 a 2,15 Ga (Teixeira et al., 2008); v) 2,14 a 2,10 Ga (Ávila, 2000).
A crosta eosideriana ora identificada no contexto do Cinturão Mineiro oferece uma nova
perspectiva para a sua evolução tectônica-magmática, possibilitando ainda estimar sua duração entre
2450 e 2000 Ma. Conforme recente caracterização do Orógeno Acrescionário Minas (Teixeira et al.,

2013) tal evolução iniciou-se em litosfera oceânica distal da margem passiva da transição
Neoarqueano/Paleoproterozoico, representada pelo Supergrupo Minas. O objetivo deste trabalho é o
de delinear a petrogênese de três rochas associadas à história mais primitiva do cinturão Mineiro,
utilizando para tanto de dados geoquímicos preliminares e geocronológicos em rochas granitoides
dispersas geograficamente.

2. Geocronologia U-Pb (SHRIMP)
As idades U–Pb SHRIMP em zircão (3 amostras) foram obtidas no Centro de Pesquisas
Geocronológicas da Universidade de São Paulo. As amostras datadas representam o substrato da
sequência metavulcano-sedimentar Rio das Mortes cujos anfibolitos têm idade de cristalização entre
2231 ± 5 e 2202 ± 11 Ma. A amostra NAT – 5 é um metagranitoide fino que ocorre como xenólito em
outro granitoide porfirítico. A mineralogia principal da amostra NAT – 5 é constituída por quartzo
agregado, microclina, plagioclásio e biotita. As fases acessórias incluem zircão, titanita e minerais
opacos. As datações pelo método U-Pb realizadas nesta rocha totalizaram dezesseis grãos de zircão. A
população de zircão é composta por cristais translúcidos variando de castanho claro a escuro.
Predomina cristais prismáticos e forma subédrica com dimensões entre 76 e 353 μm. Os cristais
apresentam zoneamento oscilatório e finas bordas de sobrecrescimento metamórfico. Os núcleos dos
grãos apresentam-se esbranquiçados em relação à borda, revelando diferentes conteúdos de urânio
entre as partes. A razão Th/U que se apresenta variável entre 0,23 e 1,5 é indicativa de cristais ígneos.
O diagrama da concórdia mostrou grãos discordantes e concordantes. Uma seleção das análises
(discordância de 1%) define uma idade de cristalização concordante 2468 ± 8 Ma (MSWD = 0,088).
A amostra NAT – 8 representa um granitoide pouco deformado que também ocorre como
substrato da unidade supracrustal Rio das Mortes. Esta rocha é caracterizada por uma incipiente
foliação marcada pela biotita. Seus minerais essenciais são: quartzo, biotita1 e plagioclásio, enquanto
zoizita, clorita, e biotita2 são minerais metamórficos. A fase acessória é constituída por zircão, epidoto
e minerais opacos. Foram datados 21 grãos de zircão. Os zircões são translúcidos, prismáticos,
subeuedrais e outros anedrais, com tamanho entre 97 e 277μm. Os cristais mostram incipiente
zoneamento oscilatório concêntrico e zonas de recristalização. A análise pelo método U-Pb foi
realizada em 21 grãos de zircão, sendo que as razões Th/U variam entre 0,21 e 0,96 o que é
comparável para material de natureza ígnea. O intercepto superior da concórdia de 2414 ± 29 Ma
(MSWD = 3,1), definido por análises com discordância de aproximadamente 9%, representa a
cristalização desta rocha, sendo comparável à idade da amostra NAT -5 dentro do erro analítico.
O Tonalito Cassiterita (NAT-36) é um ortognaisse constituído essencialmente por quartzo,
plagioclásio e biotita que marca a foliação da rocha. As fases acessórias incluem zoizita, clorita,
titanita e minerais opacos. Os minerais metamórficos incluem granada e epidoto. Deste corpo, 15
análises isotópicas (em 13 cristais) foram executadas. Dez destas análises foram efetuadas no centro

do zircão e cinco na borda. Os zircões estudados têm morfologia variada; apresentam-se prismáticos a
prismáticos curtos, com presença de zoneamento oscilatório. Os núcleos herdados encontram-se por
vezes homogêneos e esbranquiçados, refletindo o baixo conteúdo de urânio. A forma predominante
dos cristais é subedral e anedral, enquanto bordas sub-arredondadas ocorrem frequentemente. As
análises U-Pb distribuem-se ao longo de uma discórdia, havendo um grão concordante. A idade TDM
destas rochas é de 2,47 Ga e εNd(2,4 Ga) de +2,4 (Ávila et al., 2003). O intercepto superior
(discordância entre 11 e -6%) define a idade de 2417 ± 11 Ma (MSWD = 0,0032), considerada como
da geração desta rocha. O metamorfismo é registrado através de uma idade concordante 207Pb/206Pb
da borda de um grão com idade de 2066 ± 15 Ma, em coerência com a presença de assembleia mineral
metamórfica.
3. Litogeoquímica
As análises geoquímicas em rocha total foram realizadas no Acme Analytical Laboratories,
Vancouver, Canadá. Os dados químicos das rochas estudadas são referentes às amostras NAT-5 e
NAT-8. A amostra NAT-36 é representante do Tonalito Cassiterita, já estudado por Ávila et al.
(2003), de modo que estes dados serão aqui considerados para as consequentes comparações
tectônicas e petrogenéticas.
Quanto a geoquímica dos elementos maiores a composição média das rochas analisadas,
mostra que o conteúdo de SiO2 é semelhante, entre 69,65 e 70,83%, portanto correspondendo a rochas
ígneas ácidas. Contudo, o Tonalito Cassiterita apresenta valores de SiO2 mais variáveis entre 73,4 –
68,5 %. Quanto ao índice de aluminosidade as rochas são peraluminosas. Os elevados teores de Al2O3
(16,10 - 13,70%) e Na2O (4,77 - 3,50%) combinados com baixas concentrações de MgO (1,100,62%), FeOTot (2,7-0,86%) e K2O (2,6-0,97%) nas amostras NAT 8 e no Tonalito Cassiterita
refletem a escassez de minerais ferromagnesianos e de feldspato potássico e a abundância de
plagioclásio sódico e quartzo. As rochas apresentam dois trends de evolução marcado pelos tonalitos,
que indica um magma mais primitivo com altas concentrações de bário. Os teores de Sr das amostras
estudadas situa-se entre 480-500 ppm, sugerindo uma composição mais máfica.
O padrão de distribuição de ETR normalizado para condrito mostra enriquecimento em ETRL
em relação aos ETRP, confirmando fracionamento para todo o conjunto de rochas. Anomalias
negativas de Ho e Ce indicam que estas rochas sofreram alteração secundária, conforme suspeitado
pela petrografia. O Spidergram normalizado para o manto primitivo (Taylor e McLennan, 1985)
utilizado para as amostras apresenta anomalias negativas de Ta, Cs e Ti. As assinaturas geoquímicas
são condizentes com rochas cálcio-alcalinas, próprias de arcos magmáticos.

4. Conclusão
Os dados geoquímicos, isotópicos e geocronológicos apontam que estas rochas foram geradas
em um arco magmático juvenil do início do Sideriano. No contexto tectônico, as idades destes

granitoides e de outros corpos crono-correlatos (e.g., Seixas et al., 2012) implicam na ampliação do
intervalo temporal para o desenvolvimento do magmatismo do cinturão Mineiro. Estes dados são de
grande relevância, pois revelam a presença de material originado no contexto evolutivo inicial do
Cinturão Mineiro, em ambiente intra-oceânico, porém contemporâneo à geração da margem passiva
Minas, uma vez que as idades aqui obtidas são comparáveis à idade da Formação Gandarela (2420 ±
19 Ma).
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Resumo.
O sistema estuarino Goiana-Megaó, localizado no litoral norte do Estado de Pernambuco, é
uma região com grande biodiversidade, servindo como importante fonte de sustento das
comunidades circunvizinhas. As atividades antropogênicas mais comuns nesta região são a
monocultura de cana de açúcar e a criação de camarão. O estudo da distribuição de matéria
orgânica (MO) e carbonatos totais (CT) em estudos ambientais é bastante comum pela sua
intensa relação com vários contaminantes, como metais pesados. O objetivo deste trabalho
é apresentar e discutir a variação espacial e temporal de MO e CT em sedimentos a partir
de cinco testemunhos neste sistema. Os resultados obtidos mostram de maneira geral um
alto coeficiente de Pearson entre estes dois parâmetros. Além disso, foram detectados altos
teores superficiais no rio Megaó e nos primeiros 10 cm dos testemunhos possivelmente
decorrentes do aumento das atividades antrópicas na região, uma vez que a descarga dos
efluentes das fazendas de camarão é realizada principalmente no rio Megaó. Outros fatores
observados que são relacionados com variação de MO e CT são o tamanho das partículas e
a quantidade de conchas em cada seção dos perfis.
Abstract.

The estuarine system Goiana-Megaó, located on the northern coast of Pernambuco State, is
a region with great biodiversity, serving as an important food source for the surrounding
communities. The most common anthropogenic activities in this region are sugarcane
monoculture and shrimp farming. The study of organic matter (OM) and total carbonate (TC)
distribution in environmental studies is quite common for their intense relationship with
various contaminants such as heavy metals. The objective of this paper is to present and
discuss the spatial and temporal variation of OM and TC concentrations in five sediment
cores in this system. The results show a generally high Pearson coefficient between these
two parameters. In addition, high levels of OM and TC were detected in the shallow portion

of Megaó river at the first 10 cm of depth profiles, possibly resulting from increased human
activities in the region, since the discharge of effluents from shrimp farms is principally
realized into the Megaó river. Other observed factors that are related with the variation of OM
and TC are the particle size and amount of shells in each section of the profiles.
1. Introdução
Ambientes estuarinos tem sido alvo constante de monitoramentos ambientais com o
intuito de se compreender as consequências das diversas atividades antropogênicas cada
vez mais crescentes nestas regiões. Exemplo disso é o sistema estuarino Goiana-Megaó,
no Estado de Pernambuco, onde é comum o cultivo de cana-de-açúcar bem como a criação
de camarão.
As concentrações de matéria orgânica (MO) e carbonatos totais (CT) são dois dos
principais parâmetros utilizados nos estudos de contaminação em sedimentos de fundo, por
sua relação direta com metais pesados e demais contaminantes. Deste modo, objetivou-se
avaliar a distribuição espacial e temporal de MO e CT em amostras de testemunhos no
Sistema Estuarino Goiana-Megaó, que servirão de subsidio para um futuro diagnóstico
geoquímico desta região.

2. Metodologia
Foram coletados 5 testemunhos, sendo 3 no rio Goiana e 2 no rio Megaó, no mês de
fevereiro de 2012, com profundidades variando de 36 a 39 cm (Figura 1). A amostragem foi
realizada com auxílio de testemunhador em tubo de PVC. No laboratório os testemunhos
foram seccionados a cada 3 cm, totalizando 62 amostras.

Figura 1: Localização das estações de coleta dos testemunhos no sistema
estuarino Goiana-Megaó.

Para cada amostra foram obtidas as concentrações de MO e CT de acordo com
Kralik (1999) e Dean (1974), respectivamente, além de análise granulométrica. O coeficiente
de correlação de Pearson (r) foi então calculado para avaliar a associação entre as variáveis
analisadas

3. Resultados e Discussão
Na análise espacial (amostras superficiais) os valores de MO variam de 3,56 a
10,63%, já os CT variam entre 7,70% e 32,34% (Figura 2). os altos teores nos testemunhos
T1 e T2 podem ser justificados pelo maior aporte dos efluentes das fazendas de camarão no
rio Megaó (Figura 1). O perfil T5, no rio Goiana, apresenta altos teores de MO e CT por se
tratar de um trecho mais isolado. O coeficiente de pearson (r) foi de 0, 80 demonstrando
uma correlação forte entre MO e CT.
Através da análise dos resultados mostrados na Tabela 1 e nos gráficos da Figura 4
foi descrita a variabilidade temporal de MO e CT. De modo geral o coeficiente de Pearson
demostra uma correlação de moderada a fortemente positiva entre MO e CT (variando de
0,8 a 0,9), exceto o T1 que demostra uma correlação fraca negativa.
(a)

(b)

T1

(%)

T2

(c)

T3

(%)

(%)

T4

(e)
(%)

(d)

(f)

T5
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Figura 2: a - Variação espacial, b.c.d.e.f - Variação temporal de matéria orgânica (%) e
carbonatos totais (%) nos perfis do sistema estuarino Goiana-Megaó.

Os altos teores de MO e CT nos primeiros 10 cm, correspondentes aos últimos 33
anos de deposição, dos perfis T1 e T2 mostra a influencia das atividades antrópicas como a
carcinicultura, que teve início na década de 90 (Gralipp, 2010). Além disso, a grande
variação de MO ao logo dos perfis está relacionada a diferenças na granulometria, onde as
quedas bruscas dos teores correspondem aos sedimentos mais arenosos. Já os CT têm
seus maiores valores nas seções com maior quantidade de conchas.
Tabela 1 – PROFUNDIDADE E IDADE DOS TESTEMUNHOS DO SISTEMA
ESTUARINO GOIANA-MEGAÓ
PERFIL
PROFUNDIDADE
IDADE*
T1

39

130

T2

36

120

T3

39

130

T4

39

130

T5

36

120
-1

*considerando a taxa de sedimentação 3 mm.ano (Arruda, 2010).

4. Considerações Finais
Os resultados obtidos mostram de maneira geral, uma alta correlação entre MO e CT
no sistema estuarino Goiana-Megaó. As atividades antropogênicas, como a carcinicultura
podem ser responsáveis pelos altos teores destes parâmetros nas amostras superficiais do
rio Megaó e pelo aumento significativo nos 10 cm iniciais dos perfis. Além disso, fatores
como variação na granulometria e a quantidade de conchas nas seções também influenciam
nos diferentes teores de MO e CT obtidos ao longo dos perfis.
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ABSTRACT
Coral skeleton records isotope ratios, minor and trace element fluctuations as a response to
environmental conditions while it grows in shallow tropical oceans. C- and O-isotope ratios from
corals are extensively used as proxies to identify environmental factors in tropical shallow water.
The Rocas Atoll is an isolated oceanic reef located in the western part of the South Atlantic and
offers a great opportunity to investigate global and local phenomena. Being a pristine reef, as
this atoll does not undergo terrestrial outputs, most chemical information from the Rocas Atoll
corals portrays ocean-atmosphere interaction. Two colonies of Porites sp. (PC2 and PT2) were
collected in tidal pools in this atoll. The colonies were cut in slabs and X-radiographied.
Sclerochronology was done in scanned X-ray negative images using the software CoralXDS. Cand O-isotope analyses were done along the growth axis of each colony. Both Porite colonies
18

13

display anomalous negative δ O (up to -1‰ over the mean value) and slightly positive δ C (up
to +0.4‰, PC2 and +1‰, PT2 above the respective mean values). Sclerochronology indicated
the anomalous values as coincident with the ENSO event of 2009/2010 that led to a coral
bleaching event worldwide [1]. Also, a signal of endolithic algae bloom is imprinted in PC2
18

where anomalous values of δ O ocurrs. This is highly related to loss of zooxanthellae (coral
18

bleaching) caused by stress events [2], in this case, probably a thermal stress, since δ O
depletion points out to an increase of sea-surface temperature. The observed anomalous
behavior of carbon and oxygen isotopes in this study makes the Rocas Atoll a promising place
for monitoring major climate oscillation in the Tropical South Atlantic Ocean.
Keywords: ENSO, Geochemistry, Coral bleaching
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1. Introduction
The coral skeleton records isotope ratio, as well as minor and trace elements,
as a consequence of environmental conditions as it grows in shallow tropical oceans
(Eakin and Grottoli, 2006 and references therein).
Oxygen and carbon isotope ratios are extensively used as proxies to identify
environmental and physiological factors in hermatypic corals. The δ18O in corals mainly
reflects sea surface temperature (Dunbar et al. 1994) and salinity (Linsley et al. 1994),

whereas, the δ13C present a more complicated interpretation that mainly concerns to
physiological controls (Swart, 1983).
For decades, O stable isotope of coral skeleton has been used as a proxy for
climatic reconstructions (Kuhnert et al. 1999). If the primary signal of the δ18O
corresponds to the SST, then it can be used as a sniffer for climatic disturbances like El
Niño Southern Oscillation (ENSO) and its influence in coral reefs.
The year of 2010 was marked by anomalous sea surface temperature that led
to a bleaching event throughout coral reefs of the tropical oceans worldwide (Krishnan
et al 2011). At the Rocas atoll, Ferreira et al. (2012) have indicated anomalous
temperature during the years of 2009 and 2010 that affected the coral cover. In this
study we report the imprinting of O- and C- isotopes in 2 Porites colonies as a
response to thermal stress that may be linked to ENSO events.
2. Materials and Methods
2.1. Study site
The Rocas Atoll is located in the western part of the South Atlantic (3°51´S,
33°49´W), 266 km from the coastal city of Natal, northeastern Brazil. This atoll offers a
great opportunity to investigate global and local climate oscillations in pristine reefs,
once it has received no direct effect from terrestrial influence, where most of chemistry
information comes from the interaction between ocean and atmosphere.
Tow colonies of massive coral Porites ssp. were obtained in July of 2012 at the
Cemitério (colony PC2) and Tartaruga (colony PT2) tide pools from the reef proper of
the atoll (see Figure 1), from a depth shallower than 3 m. Colonies were cut in 5-mm
thick slabs using a table saw. Slabs were air dried and X-radiographed. X-ray positive
were scanned and used to visualize and count the high- and low-density bands. Annual
extension rate were determine based on sclerochronlogy data from the software
CoralXDS 3.0. Analyses of C and O isotopes of carbonates were performed at the
Stable Isotope Laboratory (LABISE) of the Department of Geology, Federal University
of Pernambuco, Brazil.
3. Results and Discussion
Colony PC2
The coral PC2 shows a time range of 11 years, according to the number of
banding pairs. The extension rate for the section ranged from 4.0 to 8.9 mm y-1 with an
average of 5.8 ± 1.5 mm y-1. The δ18O isotope curve (Figure 1) is marked by
anomalous negative δ18O (up to -1‰ over the mean value). Sclerochronology indicated
that the first anomalous value as coincident with the ENSO event of 2009/2010 that led

to a coral bleaching event worldwide (Krishnan et al 2011). A second peak is recorded
at the year of 2011.
An enrichment in the values of δ13C upon the onset of the bloom of endolithic
algae signal is recorded in the coral skeleton and seems to agree with one of the
hypothesis raised by Hartmann et al. 2010 that address the enrichment of δ13C across
the endolithic bands to the metabolic fractionation lead by increasing photosynthetic
activity of the bloom, compare to the skeleton areas that do not present such signal.
There are two trends of δ13C separated by the endolithic mark in the coral skeleton: the
first, after the event (2009-2012) shows more positive values of δ13C (mean= +0.09‰)
and the second presents a seasonal cycle with lighter values of δ13C (mean= -0.20‰).

Figure 1 - Oxygen and carbon isotope isotopes analyses and high- and low-density
bands from a section of the coral PC2.
Colony PT2
The coral PT2 shows a time range of 7 years, according to the number of
banding pairs. The extension rate for the section ranged from 6.3 to 9.5 mm y-1 with an
average of 0.81 ± 0.13 mm y-1. The PT2 δ18O isotope curve (Figure 2) shows a
pronounced anomalous negative δ18O in the year of 2009, assuring that a signal of the
ENSO event of 2009/2010 was also recorded at this colony. The values of δ13C picture
a very consistent seasonal cycle and contrary to the colony PC2 did not present any
endolithic algae signal. It seems that this colony, even though experienced an stress
event during the 2009/2010 ENSO (depicted by depleted values of δ18O), have not

undergone bleaching. The steady cycle of δ13C through the section could be
interpreted a normal or healthy situation between the coral and its symbionts.

Figure 5 - Oxygen and carbon isotope isotopes analyses and high- and low-density
bands from a section of the coral.
4. Conclusions
The observed anomalous behavior of carbon and oxygen stable isotopes in this
study makes the Rocas Atoll a promising place for monitoring major climate oscillation
in the Tropical South Atlantic Ocean. Our results shed light on the potential of the
geochemistry recorded in the coral skeleton and open new venues for those seeking
for environments in the South Atlantic Ocean that may record global climate
oscillations.
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Resumo: Este artigo apresenta resultados e discussões preliminares sobre o comportamento
hidroquímico dos íons maiores dissolvidos nas águas minerais do Parque Municipal de Paraíba do
Sul - RJ. O parque conta com duas captações de águas minerais de livre consumo. Foram realizadas
quatro amostragens, sendo duas nessas captações, outra realizada numa cavidade preenchida por
água subterrânea na Gruta do Pingo inserida dentro do parque e outra amostragem no Rio Paraíba
do Sul, distante cerca de 450 m da área de estudos. Nesses pontos foram estimadas as
concentrações dissolvidas dos íons maiores Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 bem como F, Fe e Mn
além medições de pH. Este estudo considera as características geológicas como a fonte primária dos
elementos maiores e elementos-traço dissolvidos na água subterrânea do parque. Essas águas foram
classificadas como bicarbonatadas do tipo magnesiana (Fonte Maria Rita), cálcica (Fonte Nilo
Peçanha) e sódica (Gruta do Pingo) onde o sódio dissolvido pode estar associado ao intemperismo
dos feldspatos plagioclásios e piroxênios do gnaisse identificado na área. As altas concentrações de
cálcio na Fonte Nilo Peçanha podem ser provenientes do intemperismo do plagioclásio e da apatita
do dique de diabásio nos arredores do parque.

Palavras-chave: Parque de Águas Minerais Salutaris, Geoquímica, Paraíba do Sul – RJ.
Abstract: This paper presents preliminary data and discussions about the hydrochemistry behavior
of the dissolved major ions in mineral waters of Mineral Waters Park Salutaris – RJ. The park has two
capitations of mineral waters free of consume. Four sampling were done: two in these referred
capitations and other one in cavity fulfilled by subterraneous water in Gruta do Pingo which is inserted
inside of the park. Additionally, other sampling was done in Paraíba do Sul river distant about 450
meters in the studied area. In these regions the dissolved concentrations of the major ions Na, K, Ca,
Mg, Cl, SO4, HCO3, F, Fe and Mn and also pH measurements were estimated. This study considers
the geological characteristics as the primary source of majors and trace elements dissolved in the
subterraneous water of the park. These waters were classified as bicarbonate of magnesium type

(Maria Rita’s Source), calcic (Nilo Peçanha’s Source) and rich in sodium (Gruta do Pingo) where the
dissolved sodium is can be associated to the weathering of plagioclase and pyroxene from the gneiss
recognized in the studied area. The high concentrations of calcium in Nilo Peçanha’s source can be
originated by the weathering of plagioclase and apatite from the dolerite’s dyke in the surroundings of
the park.

Keywords: Mineral Waters Park Salutaris, Geochemistry, Paraíba do Sul - RJ.
1. Introdução
O Parque de Águas Minerais Salutaris é uma das principais atrações do município de
Paraíba do Sul, na região centro-sul do Rio de Janeiro, onde atualmente são utilizadas duas
fontes de águas minerais para consumo da população. As águas mineralizadas do Parque
Salutaris tiveram suas primeiras análises em 1889 sendo identificadas como águas
ferruginosas, bicarbonatadas e gasosas que foram denominadas respectivamente de fonte
Alexandre Abrahão (desativada), Nilo Peçanha e Maria Rita (FCPS, 2008). Regionalmente,
as rochas que compõe a área são predominantemente granulitos e gnaisses de 1,8 Ga. O
parque não possui um plano de monitoramento da qualidade dessas águas minerais e vale
ressaltar que as atividades urbanas se intensificaram ao redor dessa área. A compreensão
do comportamento geoquímico dessas águas, bem como o seu monitoramento associados
a um estudo geológico fornecerá subsídios para a preservação ambiental desse local de
importante valor ambiental.
2. Materiais e Métodos
No presente trabalho foram analisados íons maiores e parâmetros físico-químicos na
época de seca (Agosto/2012) para as duas fontes de águas minerais ativas situadas no
Parque: Fonte Nilo Peçanha (P-11) e Maria Rita (P-10), além da coleta e análise química
realizada na gruta dos pingos (P-09), numa cavidade que acumula água subterrânea bem
como análise da água do Rio Paraíba do Sul (RPS) distante 450 metros do parque. Além
dos íons maiores Na, K, Ca, Mg, Cl e SO4 também o elemento-traço F foi analisado por
cromatografia de íons. O Fe e o Mn foram analisados por ICP-MS e o pH foi analisado”in
situ” através de sonda multiparamétrica. Considerando que as águas das fontes são
consumidas naturalmente por usuários do parque, as concentrações foram comparadas com
o padrão de potabilidade (MS 2914/2011). Foi realizado um mapeamento geológico na área
do Parque a fim de se conhecer as ocorrências geológicas na área de estudos.
3. Resultados e Discussões
As análises químicas dos íons dissolvidos verificados nos pontos de amostragens
estão apresentadas na Tabela 1. Foram observadas variações significativas nas

concentrações de F e Mn encontrados na Fonte Nilo Peçanha (P-11), estando o flúor na sua
concentração limite da MS 2914 (1,5 mg/L) e o manganês acima (0,203 mg/L) do então
limite de potabilidade (0,100 mg/L).
Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos analisados na área de estudos.
ID

Cl

SO4

HCO3

Na

K

Mg

Ca

F

Mn

Fe

pH

mg/L
P-09

5,87

28,32

370,55

110,58

3,75

11,53

19,52

3,49

0,004

0,065

8,25

P-10

26,46

47,51

407,78

38,93

3,91

42,00

63,56

0,58

0,003

0,016

7,86

P-11

22,94

121,20

412,63

60,14

3,77

33,87

88,89

1,50

0,203

0,043

7,50

RPS

5,55

7,98

36,61

10,40

1,64

1,72

5,88

0,21

0,010

0,089

6,56

No ponto de coleta da gruta dos pingos (P-09), apesar de não ocorrer consumo da
água subterrânea desse local, é importante salientar que a concentração verificada para o
íon fluoreto foi muito alta, em torno de 3,5 mg/L. O pH das águas variou de ácido (6,56) no
Rio Paraíba do Sul a alcalino (8,25) na Gruta do Pingo, sendo dominante o pH alcalino nas
águas subterrâneas do Parque Salutaris, numa faixa em que predomina o íon bicarbonato
que foi considerado para a classificação hidroquímica das águas naturais. A plotagem das
concentrações dos íons maiores no diagrama de Piper da Figura 1 permitiu classificar as
águas em 4 tipos: águas HCO3-Mg no P-10 (Fonte Maria Rita) que é gaseificada
naturalmente; água HCO3-Ca no P-11 (Fonte Nilo Peçanha); água HCO3-Na na Gruta do
Pingo e bicarbonatada mista no Rio Paraíba do Sul.

Figura 1 – Classificação hidrogeoquímica das águas naturais na área de estudos.
Quanto aos aspectos geológicos caracterizados em campo; dentro do parque foram
observadas litologias como o granulito próximo a Fonte Maria Rita (P-09), gnaisses com
bandamentos félsicos em escala centimétrica com predominância de quartzo, plagioclásios
e k-feldspatos e bandamentos máficos com piroxênio e micas encontrados principalmente

na área da Gruta do Pingo (P-09). Um dique de diabásio com piroxênio, biotita, anfibólio,
sulfetos, vidro vulcânico e apatita também foi caracterizado na porção externa do parque
distante cerca de 80 metros do poço de captação da Fonte Nilo Peçanha (P-11). Quanto aos
íons maiores dissolvidos, o bicarbonato foi predominante nas águas naturais estudadas,
sendo verificado um enriquecimento de sódio (110 mg/L) na amostra P-09 que não ocorre
em outros pontos, assim como concentrações muito altas de fluoreto. Feitosa et al. (2008)
enfatiza que é comum para águas naturais com elevados teores de sódio possuírem
elevadas concentrações de fluoreto. A origem do sódio dissolvido pode estar associada ao
intemperismo dos feldspatos plagioclásios e piroxênios do gnaisse. Quanto às altas
concentrações de cálcio no P-11 (Fonte Nilo Peçanha), sabe-se que esse elemento é um
dos mais abundantes na água subterrânea, tendo como proveniência os locais onde afloram
rochas ígneas que contêm os minerais plagioclásio e apatita. Um candidato como
contribuição para tal proveniência é o já referido dique de diabásio, próximo a esse ponto de
amostragem. Esse diabásio apresenta em sua composição mineralógica grãos de apatita,
piroxênio cálcico e plagioclásio que, provavelmente, são os responsáveis pela relevante
quantidade de cálcio nesse ponto de amostragem de água subterrânea.
4. Conclusões
As águas minerais identificadas no interior do Parque Salutaris no município de
Paraíba do Sulforam classificadas como bicarbonatadas do tipo magnesiana (Fonte Maria
Rita), cálcica (Fonte Nilo Peçanha) e sódica (Gruta do Pingo). Foram verificadas altas
concentrações de flúor e manganês nessas águas minerais. Este estudo considera as
características geológicas como a fonte primária dos elementos maiores e elementos-traço
dissolvidos na água subterrânea do parque. As altas concentrações de sódio dissolvido
verificadas na Gruta do Pingo e Fonte Maria Rita podem estar associadas ao intemperismo
dos feldspatos plagioclásios e piroxênios do gnaisse identificado na área, os altos valores de
cálcio na Fonte Nilo Peçanha podem ser provenientes do intemperismo do plagioclásio e da
apatita do dique de diabásio nos arredores do parque. A continuidade do monitoramento
dessas águas naturais, bem como estudos geoquímicos das rochas e dos argilominerais,
ainda serão realizados, a fim de que se relacione os altos valores de magnésio (fonte Nilo
Peçanha e Maria Rita) e sua provável origem, o dique de diabásio, e para que se
compreenda o processo de gaseificação natural verificado na fonte Maria Rita.
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados e discute o comportamento hidroquímico e do nitrito
dissolvido nos sistemas aquíferos sedimentares rasos e profundos na região costeira da Baía da
Guanabara, no município de Itaboraí, sudeste do Brasil. Nas amostras de água subterrânea foram
determinadas as concentrações dissolvidas dos íons maiores Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 , HCO3 bem
+

-

-

-

como N-NH4 , N-NO2 , N-NO3 . As concentrações de N-NO2 apresentaram-se acima do limite de
potabilidade (MS/2.914) para poços do sistema aquífero raso Aluvial-lacustrino e Fluvial-marinho que
estão próximos dos rios Caceribu e Macacu, levando a acreditar que esses contaminantes sejam
provenientes das águas superficiais que recebem os efluentes domésticos “in natura”. Nesse caso, os
-

maiores valores de N-NO2 na água subterrânea ocorrem nos períodos de estiagem, quando as
colunas d’água dos rios estão menores e os contaminantes oriundos dos efluentes domésticos
tendem a se tornarem mais concentrados e impactarem ainda mais as águas naturais.

Palavras-chave: geoquímica ambiental, série nitrogenada, qualidade da água, Itaboraí.
Abstract: This article presents the results and discusses the hydrochemical behavior and the
dissolved NO2 dissolved in deep and shallow sedimentary aquifers deep and shallow in of coastal
region of Guanabara Bay, in Itaboraí, southeastern Brazil. In groundwater samples were determined
the concentrations of dissolved major ions Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3 and NH4, NO2, NO3. The
concentrations of NO2 were above the limit of potability (MS/2.914) in shallows wells to from Alluvialmarine aquifer system and fluvial-marine shallow aquifer systems who which are near from the rivers
and Caceribu and Macacu rivers, leading to believe that these contaminants are coming from surface
waters, receiving which receives the some effluents "in nature". In this case, higher values of NO2 in
groundwater occur in periods of drought, when the water column of rivers are smaller and
contaminants from domestic effluent tend to become more concentrated and further impacting natural
waters.

Keywords: environmental geochemistry, nitrogen series, water quality, Itaboraí.

1. Introdução
Na Bacia da Baía da Guanabara localiza-se a bacia sedimentar do Macacu, onde
são verificados aquíferos como o sistema Macacu formado por sedimentos terciários com
espessuras que podem ultrapassar 150 metros, além dos sistemas aquíferos quaternários
que são formados por sedimentos aluvionares-lacustrinos e flúvio-marinhos que podem
alcançar cerca 30 metros de profundidade. As águas subterrâneas extraídas do sistema
Macacu e dos sedimentos aluvionares comumente são utilizadas para abastecimento
público e exploração de água mineral. A região também conta com diversas cerâmicas que
utilizam as argilas da Formação Macacu como matéria prima. O objetivo deste estudo é
apresentar a classificação hidrogeoquímica dos aquíferos da Bacia do Macacu e discutir as
concentrações NO2 nos sistemas aquíferos sedimentares da região leste da Baía da
Guanabara.
2. Materiais e Métodos
Durante um ano hidrológico (2009 – 2010) foram monitoradas as concentrações de
íons maiores bem como do sulfeto e dos nutrientes N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-. Foram
realizadas 6 campanhas de amostragens no período entre agosto/2009 e janeiro/2010. Os
pontos de amostragem estão apresentados na Figura 01.

Figura 1: Localização dos poços de monitoramento da área de estudos. Arcabouço
estrutural da Bacia do Macacu.Fonte: Meis e Amador, 1977; Penha, 1979; D’alcolmo,
1982, Ferrari e Ferraz, 1988.

As unidades hidroestratigráficas amostradas foram os depósitos aluvionar-lacustrino
do quaternário, sedimentos quaternários flúvio-marinhos e sedimentos terciários da
Formação Macacu. Vale ressaltar que, com exceção do P-05, os outros poços analisados
são do tipo multiníveis. As análises de Na, K, Ca, Mg, Cl, F- e SO42- foram realizadas sem
diluição prévia por cromatografia de íons (Metrohm). As concentrações de HCO3- foram
estimadas através da metodologia de alcalinidade por colorimetria. O nível d’água também
foi medido em todas as amostragens.
3. Resultados e Discussões
Foram classificados 4 (quatro) tipos hidroquímicos de águas subterrâneas na Bacia
Sedimentar do Macacu: bicarbonatada-cálcica, bicarbonatada-sódica, cloretada-cálcica e
sódica. Os valores de N-NH4+ e N-NO3- na água subterrânea apresentaram-se abaixo do
padrão de potabilidade MS/2.914 e algumas concentrações de N-NO2- foram verificadas
acima da MS/2.914 (1,0 mg/L) variando entre 0,002 até 3,58 mg/L. A Figura 2 aponta
concentrações de N-NO2- acima do limite da MS/2.914 para as águas do sistema aquíferos
rasos Aluvial-lacustrino e Fluvial-marinho, nos poços P-01C e P-05, respectivamente. Esses
poços de monitoramento são os mais próximos dos rios Caceribu e Macacu estando o P01C a uma distância de 350 m do Rio Caceribu e o P-05, na região de mangue, a cerca de
110 m do Rio Macacu. Sabe-se que para as águas subterrâneas, a presença dos
constituintes da série nitrogenada NO2- e NH4, geralmente aponta poluições recentes, com
proximidade da fonte contaminadora, já que esses constituintes tendem a se oxidarem para
NO3 (PINTO, 2006). Para essa região, a água superficial é a fonte de contaminação por
NO2- na água subterrânea. PDRHBG (2005) cita que na região grande parte do esgoto é
lançado diretamente nos rios, sendo essa a principal fonte degradadora dos recursos
hídricos das sub-bacias hidrográficas do Rio Caceribu e Macacu.
A Figura 2 ainda permite associar os maiores valores de N-NO2 na água subterrânea
aos períodos de estiagem, quando as colunas d’água dos rios estão menores e os
contaminantes oriundos dos efluentes domésticos tendem a se tornarem mais concentrados
e impactarem ainda mais as águas naturais. Essa análise demonstra a vulnerabilidade
desses aquíferos rasos quanto a contaminações das águas superficiais.

Figura 2: Concentrações de Nitrito nos poços de monitoramento.
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Resumo
A aplicação de critérios estatísticos consistentes e robustos sobre uma base dados
muito numerosa, permitiu a identificação dos conjuntos denominados de A, B, C,
constituídos por rochas extrusivas, intrusivas e vulcanoclásticas, e o D exclusivamente
por rochas sedimentares. Um modelo em espaço tridimensional com SiO2, Zr e TiO2,
seccionados em seus respectivos gaps, permitiu uma nova classificação dos pontos
em oito subconjuntos Os resultados obtidos nesta etapa têm uma relevância
estatística sem conotação genética ou petrológica. Dados sobre distribuição espacial,
origem e hipóteses sobre evolução do magmatismo Paraná-Etendeka serão
consideradas em etapas posteriores do trabalho.
Palavras-chave: classificação geoquímica, Grande Província Ígnea do Paraná.

Abstract
The application of consistent and robust statistical criteria on a very large data base,
allowed the identification of the called A, B, C datasets consisting of extrusive, intrusive
and volcaniclastic rocks, and the D exclusively composed by sedimentary rocks. A
three-dimensional space model with SiO2, Zr and TiO2 divided in their respective gaps,
allowed the authors to reclassify the points in eight subsets. The results obtained with
this procedure have statistical relevance but no genetic or petrological connotation.
Data about the subsets distribution, source and assumptions on the evolution of the
Parana-Etendeka magmatism will be considered in the following steps of the research.
Key-words: geochemical classification, Parana Large Igneous Province

1. Introdução
Nas últimas quatro décadas diversos autores dedicaram-se à investigação e
caracterização das rochas do sistema magmático da Província Magmática ParanáEtendeka que engloba cerca de 1,2 M km² no Brasil, Paraguay, Argentina e Uruguay.
Estes litotipos denominados de Formação Serra Geral ou Grupo Arapey (Uruguai)
compõem 97,5% da província. Constata-se que as técnicas geoquímicas utilizadas
priorizaram a identificação de uma estratigrafia geoquímica para estabelecer relações

temporais e espaciais especialmente dos vulcanitos da província. Bellieni et al (1983)
estabeleceram o gap de 60-65% SiO2 para distinguir andesitos de rio-dacitos e
caracterizaram os basaltos andesíticos e diques como toleíticos de alto TiO2 (média
3,5%). Em Bellieni et al (1984a) observa-se que os basaltos andesíticos de baixo TiO2
são mais abundantes que os de alto TiO2. Logo os basaltos são representados pelos
tipos principais LTiB e HTiB com médias de 1,4±0,1% e 3,4±0,1% TiO2 (Bellieni et al
1984b). Seguem novas tentativas de separação geoquímica como Mantovani et al
(1985), Bellieni et al (1986) e Piccirillo et al (1988), com a proposta de três grupos
distintos LTi < 2%, ITi 2-3 e HTi >= 2%TiO2. Sobre uma base de dados com cerca de
300 amostras provenientes de afloramentos e sondagens Peate (1989) adotou o valor
de 63% SiO2 para separar riolitos (sensu latu) dos basaltos (sensu latu) e estabeleceu
para estes últimos, o valor de 2,3% TiO2 para separar os grupos LTi e HTi. A adoção
de diversos critérios complexos combinando elementos maiores, menores e traço,
isolados ou na forma de razões, permitiu a este autor propor seis “magmas-tipo”
definidos como LTi - Gramado, Esmeralda, Ribeira e Paranapanema e HTi Paranapanema, Pitanga e Urubuci. A estratigrafia geoquímica proposta por Peate
(1989) visou estabelecer relações temporais e a distribuição espacial para as rochas
dessa província magmática e vem sendo adotada pelos pesquisadores subsequentes.

2. Materiais e métodos
Em 2009 foi iniciada a compilação das análises publicadas em artigos e livros,
além de dissertações e teses cedidas por seus autores; as fontes dos dados estão
relacionadas em Licht e Arioli (2012). As 5.974 amostras que compõem essa base de
dados (B.D.) foram coletadas à superfície (p.ex. afloramentos, pedreiras, leito de rio) e
em subsuperfície (sondagens) e estão classificadas por sua natureza (ígneas,
sedimentares e vulcanoclásticas) e colocação (extrusivas e intrusivas). A B.D. foi
padronizada quanto a posição geográfica e a metodologia analítica (elementos
maiores determinados por FR-X tiveram as análises recalculadas para base anidra e
100% e conjuntos de amostras com determinação de elementos menores, traço e
ultra-traço por diversos métodos analíticos). A relevância na construção dessa base de
dados deve-se à necessidade de integrar e padronizar os milhares de resultados
analíticos disponíveis na literatura, propiciando uma análise estatística mais
consistente, para a categorização das rochas do conjunto Serra Geral + Arapey com a
proposição de critérios numéricos, que sejam simples e robustos. Um grande número
de amostras do B.D. não corresponde aos “magmas-tipo” propostos por Peate (1989).
Licht e Arioli (2012) apresentaram um diagnóstico do comportamento estatístico dos
elementos maiores, menores e traço numa B.D. de 4.257 amostras. Com base em

histogramas e gráficos de probabilidade concluíram por: (1) a existência de gaps para
a maioria dos elementos analisados e (2) que a polimodalidade sistêmica no
comportamento de todas as variáveis refletiria a grande quantidade de processos
geoquímicos envolvidos, dando origem a um sistema de alta complexidade. O
presente trabalho está baseado nos resultados obtidos por aqueles autores para três
variáveis com forte significado petrológico (SiO2, Zr e TiO2), presentes na maioria das
amostras e que já haviam sido utilizadas pelos autores referidos no item 1.Introdução.
3. Resultados obtidos
O gráfico de correlação entre SiO2 x Zr destacou a presença de uma nuvem de pontos
com duas tendências distintas, mas com forte superposição na região de baixa SiO2 e
baixo Zr (Figura 1). Essa superposição foi esclarecida pela categorização dos pontos
com o gap (LTi < 2,8455 % e HTi ≥ 2,8455 % TiO2) e com as 14 subpopulações do
TiO2 ficando definidos quatro conjuntos, sendo três A, B e C constituídos por rochas
extrusivas, intrusivas e vulcanoclásticas e o D exclusivamente por rochas
sedimentares (Figura 2). Um modelo em espaço tridimensional com as variáveis SiO2,
Zr e TiO2 seccionadas em seus respectivos gaps, permitiu uma nova classificação dos
pontos em oito subconjuntos (Figura 3). O resultado da tabulação dos pontos
classificados nos oito subconjuntos contra sua origem (ígneas extrusivas e intrusivas;
rochas sedimentares e rochas mistas - vulcanoclásticas) definiu vários domínios e está
na Tabela 1. Assim, no Domínio A-1-extrusivas estão as amostras de rochas ígneas
extrusivas, com teores < 62,02 % SiO2 e < 522,15 ppm Zr e ≥ 2,8499 % TiO2.
4. Considerações finais
Os resultados preliminares obtidos sugerem a viabilidade de uma subdivisão do B.D.
em categorias baseadas em poucos elementos e sustentados por critérios estatísticos
robustos. Os subconjuntos definidos não têm conotação petrológica, genética ou de
definição de magmas-tipo ou linhas evolutivas. Estes aspectos serão considerados
nas etapas seguinte da pesquisa: (a) detalhar a subdivisão do TiO2 e identificar
variáveis que reduzam as superposições de B-3 e C-3 e dividam B-8 e C7; (b) definir
uma assinatura geoquímica para os subconjuntos; (c) agregar uma classificação
geoquímica (p.ex. R1 x R2) das amostras do B.D. para verificação de hipóteses
genéticas; (d) espacializar as amostras classificadas para identificar sucessões e
possíveis recorrências além da distribuição espacial das amostras; (e) verificar a
relação entre os padrões geoquímicos dos conjuntos identificados, a classificação dos
litotipos e sua espacialização; (f) propor um modelo petrológico para Serra Geral +
Arapey estabelecendo linhas evolutivas e vínculos genéticos entre os subconjuntos.

Figura 1 – Distribuição da
nuvem com 5.974 pontos no
gráfico SiO2 x Zr

Figura 2 – Os quatro conjuntos
definidos com o gap e com as
14 subpopulações do TiO2

Figura 3 – Modelo 3D com a
combinação dos gaps de SiO2, Zr e
TiO2, utilizado na classificação das
amostras do BD (ver Tabela 1)

Tabela 1 – Categorização dos pontos no modelo 3D (ver Figura 3) segundo os gaps de SiO2, Zr e TiO2,
suas características e colocação.

1
2
3
4
5
6
7
8

gaps (Licht e Arioli, 2012)
SiO2
Zr
TiO2
62,02% 522,15 ppm 2,8499%
<
≥
≥
<
<
≥
<
<
<
<
≥
<
≥
≥
≥
≥
<
≥
≥
<
<
≥
≥
<

Conjunto A
Extr. Intr. Vulc.
1
1187 441
44

Domínio
Conjunto B
Conjunto C
Extr. Intr. Vulc. Extr. Intr. Vulc.

681
3

249
10

33

1640

254

24

20
270

1
6

1
1

665

4

17

Conjunto D
Sedim.

46

Observação: Extr. = extrusivas; Intr. = intrusivas; Vulc. = vulcanoclásticas; Sedim.= rochas sedimentares
(amostras das formações Botucatu, Pirambóia e Rio do Rasto coletadas em perfurações).
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RESUMO: Este trabalho avaliou a eficiência do Biocarvão como material reativo, produzido à partir de
bagaço de cana, pelo processo de pirólise rápida a 500° C. Para isso foi feito um estudo de sorção,
com soluções polimetálicas contendo Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn, conduzidas ao longo de um intervalo
-1
de concentrações de 0.1 a 1mmolL em pHs 4, 5 e 6. Analises de carbono Orgânico Total
identificaram a retenção de 52% de carbono no processo de pirólise a 500°C e na análise imediata
biocarvão apresentou alto teor de voláteis. Este processo formou poros de transporte identificados
pela análise MEV, que junto com os grupos carboxílicos presentes em sua superfície, favoreceram a
2 -1
adsorção de metais, mesmo apresentando área superficial BET de 1,58 + 0,08 m g . Sendo assim o
subproduto da usina de cana, através do processo de pirólise, pode ser considerado um material
viável tanto econômico como ambientalmente para remediação de água contaminada.
Palavras-chave: metais, adsorção, remediação, biocarvão, águas.

BIOCHAR: A NEW ALTERNATIVE FOR REMEDIATION OF
CONTAMINATED WATER
ABSTRACT: This study evaluate the efficiency of sugarcane bagasse biochar produced by fast
pyrolysis process at 500°C as sorption material for metals in solution. It was done a sorption analysis
in polymetallic solutions containing Cd, Cu, Cr, Ni, Pb and Zi conducted over a range of
concentrations from 0.1 to 1mmol/L at pH 4, 5 and 6. Total carbon analysis shown that pyrolysis at
500°C retained 52% of carbon mass and elemental analysis of biochar has shown high levels of
volatiles. That process formed transport pores identified by SEM, which together with functional
2 -1
groups present on its surface, favored metals adsorption even with surface area of 1,58 + 0,08 m g .
Thus the byproduct of the sugarcane, through the process of pyrolysis can be considered
economically and environmental viable sorbant for remediation of contaminated water.
Keywords: metal, adsorption, remediation, biochar, water

1 INTRODUÇÃO
A produção do biocarvão consiste na degradação da biomassa através da pirólise,
caracterizado pelo aquecimento da temperatura a valores superiores a 400ºC, na presença
de pouco ou nenhum oxigênio.
O Biocarvão tem sido utilizado com sucesso para imobilização de poluentes
orgânicos e inorgânicos em solos poluídos (Mao et al., 2012; Beesley et al., 2011). Em
soluções aquosas a capacidade de remediação do biocarvão, tem sido avaliada através de
testes de lixiviação ou sorções em laboratório (Bernardoa et al., 2012; Mohan et al., 2011;
Harvey et al., 2011; Ni et al., 2011; Uchimia et al., 2011)

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do biocarvão, de bagaço de cana de
açúcar, na remoção de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb Zn de soluções aquosas, por meio de
experimento de adsorção sob diferentes condições de pH.
2 PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Produção do biocarvão de bagaço de cana (BC)
O BC foi produzido à partir de bagaço de cana. Inicialmente o material foi seco e
triturado, em seguida houve a carbonização do material em reator de leito fluidizado
borbulhante, a 500ºC e pressão de 250 mmH2O.
2.2 Caracterização dos materiais
Os teores de cinzas, voláteis e C do BC foram obtidas por meio da análise imediata
(ASTM D-5373) realizada no DETF, Fac. de Eng. mecânica, UNICAMP.
Análise de Carbono total no material foi feita pela análise no TOC-Analyser
(Shimadzu TOC-VcpH) realizada no LABSAN, Fac. Eng. Civil, UNICAMP. Os principais
grupos funcionais foram identificados através da Espectroscopia de infravermelho com
transformada de Fourier, FTIR, na central Analítica da UNICAMP.
No LRAQ – Fac. Eng. Química, UNICAMP foram determinados a área superficial
específica pelo método BET, O volume total de poros, mesoporos como também a
distribuição de tamanho de poro, foram calculados usando método (BJH).
As soluções dos experimentos de adsorção tiveram suas composições químicas
determinadas por meio do ICP-OES no Instituto Agronômico, IAC. A morfologia foi estudada
pela técnica de microscopia eletrônica de varredura, MEV, no Inst. Geociências, UNICAMP.
2.3 Experimentos de adsorção
Os experimentos de adsorção foram conduzidos com amostra em duplicata. Para
sua realização utilizaram-se soluções polimetálicas de Cd, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn preparadas
em laboratório nas concentrações 0,0; 0,1; 0,25, 0,5, 0,75 e 1mmol L-1 de cada metal. Os
pH’s (4, 5 e 6) das soluções polimetálicas foram obtidos por meio da adição de HNO3 ou
NaOH nas soluções.
Em tubos de centrifuga foram colocados 1g de BC e 40 mL de solução polimetálica
nas diferentes concentrações e em diferentes pH’s. Após a agitação por 24h as amostras
foram centrifugadas, filtradas em membrana com porosidade de 0,45 µm e preservadas com
HNO3, para posterior identificação das concentrações dos metais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Propriedades do Biocarvão
A análise TOC demonstrou que a pirólise de 500° C gerou um biocarvão dentro do
valor esperado para retenção de C (50% em massa), porém gerou um material com maior

teor de voláteis ( 24% em massa) quando se comparado a outros biocarvões produzidos do
mesmo material ou na mesma temperatura (Keiluweit et al 2010; Zimmerman, 2010)
O BC possui uma área superficial específica (ASE) de 1,58 + 0,08 mg g-2, inferior
aos valores de biocarvões encontrados na literatura (Harvey et al, 2011; Inyang et al 2010,).
Segundo Martins (2006), este baixo valor de ASE, pode ser explicado pela alto teor de
voláteis e pela predominância de mesoporos em relação aos microporos. O Material
apresentou no método BJH, 0.003 cm3g-1 de mesoporo e 0,001cm3g-1 de microporo.
Na análise MEV (Fig. 1) podemos observar a predominância de mesoporos e a
formação de poros abertos simples e poros abertos de transporte que favorecem a adsorção
de metais (Webb & ORR, 1997).
No espectro do BC (Fig. 1), obtido pelo FTIR, foi possível identificar que os principais
grupos funcionais presentes são os grupos fenólico e carboxílico, corroborando com
Moralles (2010) em que espectros na região do infravermelho na palha de cana
apresentaram 79,81% grupos fenólicos, 16,63 % de lactonas e 3,56% de grupos
carboxílicos. Em função disto, nas condições experimentais deste trabalho, com pH 4, 5 e
6, o BC deve possuir caráter ácido devido a doação de H do seu grupo OH.

A1

B1

B2

Figura 1: Imagem MEV ( aumento de 100x em A1 e 1000x em B1,2) e espectro de infravervelho do BC

3.2 Experimento de adsorção
Observa-se na figura 2 uma grande eficiência na adsorção do Pb, seguido do Cu e
Cr em todos o pH’s, já o Cd, Ni e Zn apresentaram maior adsorção em pH 6, esta diferença
está relacionada com a força de ligação relativa destes elementos, que apresentam 50%
dos metais adsorvidos em pH 5,8; 5,6 e 5,4 respectivamente (Merkel & Friedrich 2012).

Figura 2: Isoterma de adsorção de metais em pH 4, 5 e 6. q (concentração do íon adsorvido / massa do adsorvente) com Ceq
(concentração de equilíbrio na solução após 24 h)

O mecanismo que favoreceu a adsorção do Pb através de sua ligação com C, após
liberação do H, pode ser descrita esquematicamente pela equação 1, 2 e 3(Cao et al, 2009).
)

(1)
(2)
(3)

4 CONCLUSÃO
O Biocarvão do bagaço de cana de açúcar, produzido por pirólise rápida a 500°C,
reteve 50% do carbono, gerou poucas cinzas e apesar do alto teor de voláteis e baixa área
superficial, tem grande potencial como material reativo para adsorver metais, devido ao tipo
de poro formado e da composição química de sua superfície, favorecendo principalmente a
adsorção do chumbo e cobre.
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Resumo
Numa área de aproximadamente 420 hectares localizada no município de Nísia Floresta, o estado do
RN instalou 12 poços tubulares captando águas de excelente qualidade no aquífero Barreiras, com
vistas a ampliar o sistema produtivo da adutora Monsenhor Expedito. Os resultados analíticos obtidos
desses poços permitiram agrupamento das águas em 2 conjuntos com características hidroquímicas
distintas. No grupo 1, foram agrupadas as águas cloretadas sódicas, com pH ácido e dureza branda.
Nesse conjunto, estão inseridas as águas reconhecidamente com hidroquímica característica do
aquífero Barreiras. No grupo 2 foram agrupadas as águas bicarbonatadas cálcicas, com ph alcalino e
pouco duras. Este caráter revela a possível mistura de águas com o aquífero subjacente composto por
rochas carbonáticas.
Palavras-chave: aquífero Barreiras, hidroquímica, rochas carbonáticas, fácies hidroquímicas.
Abstract
In an area of approximately 4,2 km2 of the Nisia floresta county, RN state, twelve water Wells were
installed by the state government and pumped excellent quality water from the Barreiras aquifer in order
to expand the Monsenhor Expedito aqueduct. The analytical results obtained from these wells led to two
water groups with different characteristics. In group 1 there are sodic chlorinated water with acid ph and
mild hardness, in these group we typically recognize the Barreiras aquifer hidrochemical characteristics.
In group 2 there are calcic bicarbonated water with alkaline ph and low hardness. This characteristic
indicated the possibility of water mixture with the lower aquifer, which is composed by carbonate rocks.
Keywords: Barreiras aquifer, water chemistry, carbonate rocks, hidrochemical facies

1. Introdução
Em função da carência de recursos hídricos para o abastecimento urbano e rural na maioria dos
municípios interioranos do Estado do Rio Grande do Norte, torna-se necessária a implantação de
sistemas adutores para suprir a demanda de água. O Sistema Adutor Agreste/Trairí/Potengi (Adutora
Monsenhor Expedito), em operação desde 1997, fornece água a 30 municípios do RN, totalizando
aproximadamente 290.000 habitantes abastecidos, mediante a retirada de águas subterrâneas (7poços
tubulares) e superficiais (Lagoa do Bonfim) no município de Nísia Floresta/RN, localizado no litoral do
estado, a 35 km da capital Natal.
Passados mais de 15 anos da instalação do sistema, a demanda por água passou a ser
superior à capacidade de suprimento, impondo assim, a necessidade de ampliação do sistema
produtivo. Para efeito, o estado do RN desapropriou 421,43 hectares de uma área densamente

vegetada e livre da ocupação humana nas proximidades do riacho Boa Cica, município de Nísia
Floresta, para a instalação de poços tubulares. Nessa área, foram instalados 12 poços tubulares, que
conjuntamente produzem 750 m3/h de água de excelente qualidade, e que serão incorporadas ao
referido sistema adutor ainda no ano de 2013. Os poços produtores perfurados captam águas do
aquífero Barreiras, reconhecidamente de alto potencial hidrogeológico, e responsável pelo
abastecimento de diversos municípios do estado, incluído a capital Natal e região metropolitana.
No presente trabalho será apresentada uma caracterização hidroquímica dessas águas, com
vistas a verificar possíveis modificações no conjunto amostral, bem como identificar as principais
assinaturas hidroquímicas e explicar sua origem.

2. Geologia e Hidrogeologia
A área de estudo está inserida na Bacia Sedimentar Costeira Leste. O pacote aflorante
corresponde à sequência siliciclástica de idade Quaternária composta por sedimentos eólicos
essencialmente areno-quartzosos que formam as dunas fixas e móveis. Na área em apreço esse pacote
tem espessura variando entre 5 e 25 metros, é insaturado e, portanto, funciona como uma unidade de
transferência de águas de chuva favorecendo a recarga para o pacote subjacente, no caso a Formação
Barreiras.
A Formação Barreiras é composta por rochas sedimentares siliciclásticas de idade Tercioquaternária, de caráter areno-argiloso a argiloso, que dá origem ao aquífero homônimo, de caráter
essencialmente livre com semiconfinamentos localizados (IPT, 1982). Na área de estudo esse pacote
tem espessura média de 70 metros, e ocorre sobrejacente às Rochas Carbonáticas Cretáceas.
As Rochas Carbonáticas Cretáceas representam uma unidade litoestratigráfica não aflorante,
composta por rochas calcárias areno-argilosas a argilosas e arenitos calcíferos, constatada apenas em
perfurações de poços e referida na literatura como de baixa potencialidade hidrogeológica (Lucena et al.
1996).

3. Materiais e Métodos
Os 12 poços produtores objeto desse estudo são totalmente penetrantes no aquífero Barreiras e
com seção filtrante localizada na base da formação homônima. Os referidos poços foram amostrados
em junho de 2012 mediante o uso de bomba submersa. Para a coleta foi realizada uma prévia purga
nos poços por aproximadamente 30 minutos, com vistas à obtenção de dados representativos do
manancial subterrâneo, minimizando as chances de serem coletadas águas estagnadas no interior da
captação.

4. Resultados
Para uma melhor visualização, diagramas hidroquímicos de Stiff foram distribuídos
espacialmente sobre o mapa de fluxo das águas subterrâneas da área de estudo (Figura 1a) e esses
mesmos dados foram plotados no diagrama hidroquímico de Piper (Figura 1b).
Da análise dos dados dispostos na figura e dos resultados estatísticos expressos na Tabela 1,
observa-se um agrupamento das águas em 2 conjuntos com características distintas, os quais:

Tabela 1: Estatística descritiva da composição química das águas do Grupo 1 (n=8) e Grupo 2 (n=4).
Dureza
Total
pH
mg/L
mg/L
CaCO3
5,90 28,90
5,10
7,30 65,41
36,53
6,55 46,17
16,94
6,65 47,25
18,27
0,47 14,25
10,76
7,11 30,86
63,54
7,20 99,14
50,12
7,90 166,60 87,49
7,60 130,03 68,88
7,65 127,19 68,96
0,32 34,17
17,00
4,16 26,28
24,69

Grupo 2

Grupo 1

STD

Mínimo
Máximo
Média
Mediana
DP
CV (%)
Mínimo
Máximo
Média
Mediana
DP
CV (%)

Cálcio Magnésio Sódio
mg/L
Ca2+
0,51
9,69
4,08
4,42
3,00
73,60
12,07
18,03
15,86
16,67
2,78
17,55

mg/L
Mg2+
0,31
2,99
1,64
1,29
1,02
62,51
2,79
10,42
7,10
7,59
3,19
44,94

mg/L
Na+
7,10
15,00
11,01
10,98
3,55
32,23
10,63
12,90
11,53
11,29
1,00
8,68

Potássio Bicarbonato Sulfato Cloreto Nitrato
mg/L
K+
0,00
2,96
0,92
0,71
0,89
96,75
3,67
6,00
5,08
5,32
0,99
19,53

mg/L
HCO35,92
36,72
19,39
18,95
11,79
60,81
72,25
117,88
92,54
90,01
23,21
25,08

mg/L
mg/L
SO4Cl0,56
0,00
7,17
2,17
2,00
0,40
1,02
0,00
2,25
0,77
112,41 190,75
0,56
0,31
1,85
0,80
1,11
0,54
1,01
0,53
0,54
0,27
49,08 49,60

mg/L
NO311,44
26,14
17,16
17,16
4,94
28,80
16,34
22,87
19,20
18,79
3,37
17,53

Nota: STD=Sólidos Totais Dissolvidos. DP=Desvio Padrão. CV=Coeficiente de Variação

• No Grupo 1 são agrupados 8 poços (símbolos em laranja na Figura 1), com águas tipo cloretadas
sódicas. O pH médio dessas águas é 6,55, portanto classificadas como ácidas. Os sólidos totais
dissolvidos variam de 28,9 a 65,41, refletindo uma média de 46,17 mg/L, portanto classificados como
águas doces. A dureza varia de 5,10 a 36,53 mg/L de CaCO3, portanto classificadas como águas
brandas. Os cátions e ânions dominantes são, respectivamente, o sódio e o cloreto.
• No Grupo 2, são agrupados 4 poços (símbolos em amarelo na Figura 1) com águas tipo
bicarbonatadas cálcicas. O pH médio dessas águas é 7,6, portanto classificadas como águas neutras
a alcalinas. Os sólidos totais dissolvidos variam de 99,14 a 166,60, refletindo uma média de 130,03

mg/L, classificadas como águas doces. A dureza varia de 50,12 a 87,49 mg/L de CaCO3, portanto
classificadas como águas pouco duras. Os cátions e ânions dominantes são, respectivamente, o
cálcio e o bicarbonato.
No que diz respeito ao conteúdo de sais (expresso pelos sólidos totais dissolvidos) dessas
águas, observa-se uma maior mineralização das águas do Grupo 2 quando comparadas às águas do
Grupo 1.

5. Conclusões
O comportamento hidroquímico do Grupo 1 reflete águas tipicamente do aquífero Barreiras. A
fácies cloretada sódica está relacionada à localização da área nas proximidades da linha de costa, onde
os aerossóis marinhos são enriquecidos em cloreto e sódio e, portanto, presentes nas águas
precipitadas que constituem a recarga do referido aquífero. O caráter predominantemente livre do
aquífero Barreiras nesse setor favorece a infiltração desses sais em direção às águas subterrâneas. O
pH ácido e a baixa mineralização corroboram com a assinatura geoquímica do referido aquífero, onde a
formação homônima é composta por sedimentos quartzosos com pouca ou insignificante presença de
cimento carbonático.
O comportamento hidroquímico do Grupo 2 evidencia que as águas desses poços podem estar
recebendo aporte de outras águas, além daquelas do aquífero Barreiras, propriamente dito. Vale
ressaltar que durante a execução dos poços, a metodologia de perfuração adotada consistiu em
encerrar o furo imediatamente ao se interceptar o topo do pacote carbonático (Rochas Carbonáticas
Cretáceas) e revestir o poço unicamente na Formação Barreiras. Entretanto, os resultados
apresentados para as águas desse grupo revelaram uma hidroquímica com influência de águas sob
domínio de rochas carbonáticas, na medida em que apresentam fácies bicarbonatada cálcica, o pH
tendendo a alcalino e águas com dureza mais elevada quando comparada ao Grupo 1.
Esse cenário não desqualifica a água para o consumo humano, já que todos os parâmetros
analisados se encontram com teores abaixo do Valor Máximo Permitido para o consumo humano
(Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde), mas revela um caráter que deverá ser melhor investigado do
ponto de vista científico e prático, haja vista a importância do aquífero Barreiras para o estado do RN.
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RESUMO
A contaminação da água de abastecimento é considerada um dos grandes riscos para a saúde
humana, principalmente em regiões semiáridas que sofrem de escassez desse recurso. Este trabalho
teve como objetivo avaliar a qualidade da água de abastecimento do município de Lucrécia (Rio
Grande do Norte – Brasil), como também seu potencial genotóxico utilizando células da mucosa oral
humana. Coletas da água foram realizadas sazonalmente (estação seca e chuvosa), amostras da
222
mucosa oral foram coletadas de 35 indivíduos de ambos os sexos, e foi avaliado o teor de
Rn
indoor nas casas do município. Os resultados obtidos nas amostras de água de abastecimento
indicaram a presença de metais pesados e radioatividade alfa e beta. No interior das residências da
222
área urbana também foram detectados elevados níveis de
Rn. A análise da freqüência de
micronúcleos e alterações nucleares nas células de mucosa oral da população de Lucrécia mostrou
diferença significativa em relação ao grupo controle (Natal). Esses resultados mostraram que a
poluição detectada na água de abastecimento e na atmosfera das residências de Lucrécia pode estar
colaborando para o aumento da genotoxicidade humana no município e, consequentemente,
podendo causar sérios danos à saúde da população.
222
Palavras chave: Genotoxicidade; Rn interior; município de Lucrécia.
ABSTRAT
Contamination of water supplies is considered a major risk to human health, especially in semiarid
regions with scarce of this resource. This study aimed to assess the quality of water supply in the
municipality of Lucrécia (Rio Grande do Norte - Brazil), as well as its genotoxic potential using human
oral mucosal cells. Water samples were collected seasonally (wet and dry season), oral mucosa
samples were collected from 35 individuals from both genders, and was avaliadoo content of indoor
222
Rn in homes in the city. The results obtained in the samples indicated the presence of supply of
heavy metals and radioactive alpha and beta. In houses indoor of the urban area were also detected
222
high levels of Rn. Analysis of the frequency of micronuclei and nuclear abnormalities in oral cells of
the population of Lucrécia showed in the control group (Natal). These results demonstrated that the
pollution detected in drinking water and the atmosphere of the residences of Lucrécia may be
contributing to the increase of human genotoxicity in the city and, consequently, may cause serious
damage to health.
222
Keywords: Genotoxicity; Rn indoor; municipality of Lucrécia.

1. Introdução
A água é essencial à vida, mas a perda de qualidade hídrica é uma das principais fontes de
deterioração ambiental, sobretudo em regiões semiáridas (e.g. NE/Brasil). O município de Lucrécia
está localizado na região oeste do estado do Rio Grande do Norte (RN) e desde a década de 70 são
relatados numerosos casos de câncer na população. Em 2007, o Instituto Nacional do Câncer
(INCA/Brasil) estimou freqüência de câncer em Lucrécia 3 vezes maior que de todo o estado do RN.
Estudos feitos por Malanca et al. (1998), Serra et al. (2006), Marcon et al. (2010) e Garcia et al.
(2011), já relataram a ocorrência de poluentes no açude de Lucrécia.
Conforme a WHO (2009), a presença de metais pesados e de radioatividade no ambiente são
potencialmente genotóxicos e cancerígenos, e atuando separados ou em sinergia podem reduzir a

qualidade e a expectativa de vida das populações (UNSCEAR, 2006). O ensaio de MN num tecido de
rápida divisão, como é o caso da mucosa bucal humana, permite a avaliação de danos no DNA
(Bonassi et al., 2011) em populações expostas à poluentes. Muitos trabalhos têm associado o
aumento de micronúcleos (MN) e alterações nucleares (NA) em células de mucosa oral de
populações humanas à poluição ambiental (Bonassi et al., 2011).
Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água de abastecimento público, os
teores de

222

Rn indoor e a genotoxicidade humana em células de mucosa oral de Lucrécia.

2. Material e Métodos
2.1. Localização da área de estudo
Lucrécia está localizado na Província Borborema no Nordeste do Brasil (Figura 1).

Figura 1. Mapa geológico da região de Lucrécia (província Borborema) no oeste do RN/Brasil
2.2. Análise hídrica
As amostras de água de abastecimento público foram coletadas sazonalmente em torneira
residencial urbana de Lucrécia, entre as estações chuvosa (03/2007) e seca (02/2009), e como
controle, foram coletadas águas de abastecimento do Centro de Biociências/UFRN em Natal/RN.
Para a análise de metais foram amostrados 1 L de água e foram determinados os teores de
Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, PB e Zn por EAAC pelo IFRN (APHA, 2009). Para a análise de radiação alfa e
beta total foram coletados 2 L de água e foram determinados pelo LAPOC/CNEN (APHA, 2009).
2.3. Análise atmosférica de
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O teor pontual de

222

Rn indoor
-3

Rn (Bq m ) indoor foi avaliado nos dormitórios das residências de
®

Lucrécia por emanometria passiva do isótopo (electret de curto e longo período/LE-PERM ) nos
períodos chuvoso (2008) e seco (2009) e mapas de
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®

Rn foram feitos por krigagem (Surfer 9).

2.4. Análise de genotoxicidade humana
Para a análise de genotoxicidade humana foram coletadas células de mucosa oral com
coletores estéreis e individuais em 35 voluntários (N=35) de ambos os sexos, saudáveis, entre 18 e
45 anos, não fumante e não consanguíneos. Todos os doadores de mucosa oral assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e os procedimentos aplicados ao material biológico

seguiram o Comitê de Ética da Pesquisa Científica/UFRN. Num total de 2.000 células da mucosa oral
de cada doador voluntário de Lucrécia e Natal foram coletadas, coradas e analisadas (Thomas et al.,
2009). As médias de MN e NA (‰) e SD foram obtidas com o teste ANOVA fator único e o teste
Turkey’s (p≤0,05) foi aplicado para comparar estatisticamente os dados obtidos em Lucrécia e Natal.

3. Resultados e Discussão
3.1. Análise hídrica
Os teores dos metais Cr, Mn e Ni nas águas de Lucrécia entre 03/2007 e 02/2009 estiveram
acima do LMP pelo MS (2011) e pela WHO (2008) em ao menos um dos períodos. Em Natal os 7
metais na água estiveram abaixo de limite de detecção da técnica analítica/EAAC. A exposição ao Cr,
Mn e Ni está ligada à genotoxicidade e carcinogênese (Buschini et al., 2009). Os dados de Cd e Pb
são inconclusivos pois o LD do método (EAAC) é acima dos LMP pelo MS (2011) e WHO (2008). A
radiação alfa e beta total na água de Lucrécia também estiveram em 3 períodos acima do LMP.
3.2. Análise de gás radônio (
As medições de

222

Rn) indoor

222

Rn indoor realizadas na área urbana do município de Lucrécia, em duas

estações distintas, estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1. Variação, média e desvio padrão da concentração do
222
-3
gás Rn (Bq m ) indoor da área urbana de Lucrécia.
222

-3

Rn (Bq m )

Estação

Variação

Média ± Desvio Padrão

Seca - 03/11/2008
100,70 – 590,16 238,49 ± 88,68
Chuvosa - 01/02/2009 42,94 – 381,40 127,45 ± 68,89
No primeiro período de chuvoso/2008 (Fig. 2A), todas as residências urbanas de Lucrécia de
-3

-3

excederam 100 Bq m (intervalo: 100,70–590,16; mediana: 225,63; média: 238,49; SD: 88,68 Bq m )
que é o LMP pela WHO (2009). No período seco de 2009 (Fig. 2B), níveis de
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Rn indoor foram
-3

menores (intervalo: 42,94 – 381,40; mediana: 109,56; média: 127,45; SD: 68,89 Bq m ), mas a
maioria das casas apresentaram teores acima do LMP pela WHO (2009).

Figura 2. Mapas de isoteores de

222

Rn indoor em Lucrécia/RN chuvoso/2008 (A) e seco/2009 (B).

Os mapas de isoteores pontuais de

222

-3

Rn indoor (Bq m ) em Lucrécia em ambas estações
-3

climáticas variaram entre 42 e 590, mediana de 167,59, média 182,97 e SD 78,78 Bq m (Fig. 2A e
-3

B) e com teores na maioria das residências acima do LMP de 100 Bq m (WHO, 2009).
3.3. Teste de micronúcleos (MN) e alterações nucleares (NA) em mucosa oral humana.
As médias e SD de MN e NA (núcleo com brotamento-NB, células binucleadas-BN e
picnóticas-PY) obtidas na mucosa oral da população de Lucrécia e Natal (controle) estão na Tabela 2.
Tabela 2. Freqüência média de MN e NA (‰) em células de mucosa oral de
doadores das áreas urbanas de Lucrécia e Natal (controle).
Nuclear abnormality MN
NB
BN
PY
Natal
0,48 ± 0,38 2,32 ± 0,99 2,76 ± 1,33 1,85 ± 0,94
a
a
b
a
Lucrécia
1,51 ± 1,07 6,47 ± 2,68 3, 19 ± 2,6 4,14 ± 3,70
Mean (‰) ± S.D.
Nota 1: Micronúcleos (MN), núcleo com brotamento (NB), células binucleadas (BN) e picnóticas (PY).
Nota 2: as médias marcadas pelas letras (a) p≤0.01 e (b) p≤0.05 representam diferença
estatística em relação ao grupo controle de Natal pelo teste Turkey’s.

As médias (‰) de MN, NB e PY obtidas em Lucrécia foram: 1,51±1,07, de 6,47±2,68 e
4,14±3,70 (média e desvio padrão), sendo que estes 3 parâmetros apresentaram aumentos
significativos (p≤0,01) em relação ao controle/Natal e as células binucleadas (BN) em Lucrécia foi
2,76±1,33 (p≤0,05).

4. Conclusão
Este estudo confirmou a aplicabilidade de testes genotóxicos em células humanas para
avaliar a qualidade ambiental. A presença de metais e radioatividade na água de abastecimento e de
222

Rn indoor podem representar risco a saúde pública de Lucrécia/RN.
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Abstract
In the study of dinamic fluid flow in porous media such as groundwater and oil field, techniques like
tracer injection are used as tools to provide information for management of these environments. The
rare earth elements - REE – are presented as promising tracer. A chemical syntheses was applied to
complex REE and EDTA, because complex compounds of REE with organic ligands such as EDTA
present more mobility in water, thereby making it possible tracer in groundwater that have a low REE
background. This paper describes the synthesis route used to complex REE with EDTA and its use as
a tracer in rock Botucatu sandstone sample. It also points out that the system is suitable to simulate
the use of REE as tracer.
Keywords: Botucatu Aquifer, groundwater, EDTA, tracer, Rare earth elements
Resumo
No estudo do escoamento de fluidos, como água subterrânea e petróleo, em meios porosos, técnicas
como a injeção de traçadores são utilizadas como ferramentas que fornecem informações que
auxiliam a caracterização e manejamento destes ambientes. Os elementos terras raras - ETR apresentam-se como promissores traçadores em comparação as propriedades de um fluido de
referência. A presença de ETR é verificada em minerais de difícil dissolução em água, entretanto, a
formação de complexos orgânicos como EDTA contribui para que sua mobilidade seja favorecida no
ambiente hídrico, tornando-o assim um possível traçador em ambientes que possuem baixo
background. Neste trabalho foi aplicada uma rota de síntese de complexos de ETR com EDTA
visando melhor desempenho na dinâmica de fluidez em um corpo de prova originário do aquífero
Botucatu. Os resultados obtidos até o momento, com o sistema de simulação com o corpo de prova
do arenito Botucatu, indicam que o sistema está adequado para ser executada a simulação com os
ETR como traçadores.
Palavras-chave: Aquífero Botucatu, água subterrânea, EDTA, traçador, elementos terras raras.

1. Introdução

Traçadores são denominados marcadores de uma fase específica ou parte de
um sistema. Uma substância ou partícula é denominada traçador quando é utilizada
para acompanhar o comportamento ou de um determinado sistema que flui ao longo de
um volume definido. São utilizados em estudos hidrogeológicos de reservas de água e
petróleo, em estudos de processos ambientais, industriais e de transformação da
matéria. Devem ser estáveis, estar bem aderidos à fase que se quer estudar e ter uma
densidade próxima a essa fase.

A eficiência do traçador está associada ao seu deslocamento com o fluido em
estudo, não reagindo quimicamente neste ambiente, possuindo elevada solubilidade em
fase aquosa, sendo conhecidos os coeficientes de partição com a fase orgânica e que
não sejam adsorvidos nas superfícies específicas disponíveis nas formações
microporosas, compostas basicamente de quartzo, feldspato, óxidos/hidróxidos (HARDEN,
2003).

Os

elementos

terras

raras

-

ETR

-

apresentam-se

como traçadores

(CORBERT,1997) promissores quando comparados com um fluido de referência. A
ocorrência desses elementos em minerais é de difícil dissolução em água. Entretanto,
os complexos orgânicos de ETR com EDTA apresentam maior mobilidade no ambiente
hídrico, podendo se tornar possíveis traçadores em ambientes que apresentam baixa
ocorrência de terras raras.
Visando futura aplicação em reservatório de petróleo e caracterização
hidrogeológica de águas subterrâneas, foi desenvolvido um estudo no qual foi
executada uma rota de síntese de novos traçadores formados apartir de complexos de
ETR com EDTA e em experimentos de bancada com um corpo de prova originário do
aquífero Guarani simulando-se a dinâmica de fluxo em um aquífero (BJ∅RNSTAD,
2000). Este aquífero Guarani consiste primariamente de sedimentos arenosos que,
depositados por processos eólicos durante o período Triássico, se transformaram em
rocha sedimentar, o arenito.
Este trabalho é sobre a complexação dos ETR com EDTA e sobre a eficiência do
traçador de referência ao simular a dinâmica do fluxo no corpo de prova.
2. Material e Métodos
Elementos terras raras foram utilizados neste estudo como traçadores para simular a
dinâmica de fluxo em um aquífero. Foram utilizados óxidos de que foram solubilizados com
HCl e em seguida, sob controle de pH, complexados com EDTA segundo rota de síntese
(FREITAS, 2007). Os complexos formados foram lavados e secados em estufa. Para a
verificação da eficiência da complexação, foi aplicada a técnica de Espectrometria ao
Infravermelho (STUART, 2004), utilizando o equipamento IR-MB 100 - ABB Bomen, Arid
Zone TM.
O corpo de prova, constituído da rocha arenito Botucatu com dimensões
aproximadas de um cilíndrico maciço de 14 cm de altura e 3,6 cm de diâmetro, foi
caracterizado no Laboratório de Microscopia e Microanálises do Consórcio Física-GeologiaQuímica/UFMG – CDTN/CNEN. Foi utilizado um aparelho de microssonda eletrônica da

marca JEOL, modelo JXA-8900RL, utilizando 15 kV de voltagem de aceleração e 20 nA de
corrente. Foi determinada também a porosidade utilizando um picnômetro a gás modelo
Ultrapycnometer-1000 fabricado pela Quantachrome Instruments.
Para a simulação da dinâmica de fluxo, foi montado um sistema de bancada
composto de corpo de prova encapsulado em um “coreholder”, tipo Hassler utilizado para
criar um fluxo unidirecional em uma amostra de rocha (KOEDERITZ et. al. 1989), construído
em alumínio. Para verificar a vazão da solução, foi usado um traçador de referência (trítio),
constituindo-se em água tritiada. A vazão foi controlada por um sistema pneumático.
A solução foi percolada pelo corpo de prova e as alíquotas foram coletadas por um
amostrador automático tipo carrossel para posterior execução das análises químicas. A
concentração de trítio foi determinada por cintilação líquida (NATIONAL DIAGNOSTICS, 2004)
utilizando-se o equipamento Quantulus 1220.
3. Resultados e Discussões

O corpo de prova constituído da rocha arenito Botucatu caracterizado pela
microanálise contatou ser uma rocha homogênea, de granulação variando de fina a média
(dimensão dos cristais variando de ≤0,01 mm até 1,03 mm). Indicou a presença de grãos
mal selecionados de quartzo, de feldspato e de fragmentos de rochas e “chert” dispersos em
matriz argilosa, constituída por argilominerais, sericita e raramente biotita.

Os complexos formados foram caracterizados pela técnica de Espectrometria ao
Infravermelho. O espectro abaixo, Figura 1, exemplifica a confirmação da complexação.

Figura 1. Espectro IV do Complexo EDTA-Dy

A Figura 2, construída a partir dos resultados da atividade de trítio determinado
por cintilação líquida, indica um comportamento adequado do fluxo através do corpo de
prova.
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Comportamento da injeção de HTO com MIX-EDTA
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Figura 2. Comportamento da nuvem de trítio em teste no corpo de prova - arenito
Botucatu
4. Conclusões
Os testes executados demonstraram que a síntese adotada para a complexação
dos ETR com EDTA foi eficiente, mostrando que os complexos poderão ser aplicados
como traçadores. O comportamento da água tritiada, traçador de referência, evidenciou
um comportamento da dinâmica do fluxo adequado através do corpo de prova.
Os resultados obtidos até o momento, com o sistema de simulação com o corpo
de prova do arenito Botucatu, indicam que o sistema está adequado para ser executada
a simulação com os traçadores de ETR.
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RESUMO - As características petrográficas e geoquímicas dos leucogranitos peraluminosos de
Gouveia (MG), sua relação geológica a migmatitos e zonas de cisalhamento, sua intensa
milonitização e a presença de abundantes corpos de turmalinitos, aproximam sua gênese a dos
granitos de ambiente de colisão continental. A anatexia dos migmatitos que gerou os leucogranitos
teria se dado em ambiente hidratado e em condições de alto-grau metamórfico (fácies anfibolito alto)
atingidas em função do espessamento crustal e cisalhamentos regionais devidos à colisão.
Palavras-chave: Leucogranitos peraluminosos, Gouveia, tectônica colisional.
ABSTRACT - The petrographic and geochemical characteristics of the Gouveia peraluminous
leucogranites, their association to migmatites and shear zones, their intense mylonitization and the
presence of abundant tourmalinites bodies, approach their genesis to the granites of continental
collision setting. The anatexis of migmatites that generated the leucogranites have been given in
hydrated environment and high-grade metamorphic conditions (amphibolite facies high) reached
during crustal thickening and regional shear related to the collision.
Keywords: Peraluminous leucogranites, Gouveia, collisional tectonics.

1.INTRODUÇÃO
Depois de 30 anos, desde os trabalhos pioneiros preliminares de Hoffmann (1983),
os leucogranitos porfiríticos peraluminosos do Complexo de Gouveia (MG) voltam a ser alvo
de estudos em função da recente verificação, pelos autores deste trabalho, da existência de
assembléia mineral específica e de características geoquímicas peculiares que apontam
para uma ambiência tectônica colisional para estas rochas. Portanto, o objetivo do presente
trabalho é apresentar dados petrográficos e litogeoquímicos destas rochas como suporte às
implicações petrológicas e tectônicas a elas relacionadas.
2.ARCABOUÇO GEOLÓGICO
A área investigada encontra-se na chamada depressão de Gouveia, uma janela
estrutural do embasamento cristalino embutida na Serra do Espinhaço Meridional, em Minas
Gerais (Figura 1). A principal unidade litoestratigráfica que sustenta o espigão de serras é o
Supergrupo Espinhaço, depositado a partir do final do Paleoproterozóico (~1,7 Ga),
constituído principalmente por quartzitos com intercalações de filitos e metaconglomerados,
com raras intrusões de rochas metavulcânicas em sua porção basal (e.g., Schöll & Fogaça,
1979; Machado et al., 1989). No Espinhaço Meridional, o Supergrupo Espinhaço é
sobreposto por metassedimentos do Supergrupo São Francisco, do Neoproterozóico (0,850,6 Ga), integrado pelos grupos Macaúbas e Bambuí, o último aflorando exclusivamente a
oeste da serra. Em termos geotectônicos, essas megassequências integram a Faixa de
Dobramentos Araçuaí, que margeia o Craton São Francisco (CSF) a leste. A Orogenia
Araçuaí desenvolveu-se durante o Ciclo Brasiliano entre 630 e 490 Ma (e.g., Uhlein, 1991;
Pedrosa-Soares et al., 2001), gerando na Serra do Espinhaço grandes dobramentos de
eixos norte-sul com assimetria em direção ao CSF e foliações plano-axiais a tais
dobramentos, com mergulhos altos para leste. O metamorfismo superimposto varia da
fácies xisto-verde a anfibolito, de oeste para leste.
Rochas da infra-estrutura ocorrem na porção central serrana (região de Gouveia) e
na margem leste da mesma (Figura 1). O Complexo de Gouveia, com sugestão de idade de
cristalização em 2.839 +/- 14 Ma e de superposição metamórfica em 1.844 +/- 15 Ma (U-Pb
em zircão, Machado et al., 1989), é constituído essencialmente por uma massa de
leucogranito peraluminoso anatético, muitas vezes porfirítico, com fenocristais centimétricos
de feldspato. Eventualmente são encontrados restos de migmatitos paraderivados no seu
interior. Durante ou após sua intrusão, estes granitóides foram localmente deformados ao
longo de extensas zonas de cisalhamento subverticais (Hoffmann, 1983). Turmalinitos locais

aparecem associados ao leucogranito ao longo das zonas de cisalhamento e guardam
clastos de quartzito.
Metadiabásios cortam todos os litotipos supracitados, com exceção do Supergrupo
São Francisco. A idade dessas rochas é de 900 Ma (Machado et al., 1989), com
metamorfismo relacionado ao evento tectonotermal Brasiliano (630-490 Ma).

Figura 1: Arcabouço geológico regional, com destaque ao Complexo de Gouveia (g). Modificado de COMIG
(1997).

3.METODOLOGIA
Foram coletadas 12 amostras de rocha granítica leucocrática nos arredores das
localidades de Gouveia, Pedro Pereira e Congonhas do Norte (MG), todas no interior do
Complexo de Gouveia. Nos laboratórios do CPMTC (IGC/UFMG), foram feitas seções
delgadas das amostras, as quais foram utilizadas nos estudos micropetrográficos em
microscópio polarizador. Após sua pulverização em moinho de panela, as amostras foram
enviadas ao Laboratório SGS-Geosol. Ali, os elementos maiores e cinco elementos
traços (Ba, Nb, Sr, Y, Zr) foram analisados por ICP-OES e sete outros traços, em conjunto
com quatorze elementos terras-raras, foram analisados por ICP-MS. A perda ao fogo
ocorreu por diferença de peso após aquecimento a 1.000°C.
4.PETROGRAFIA DOS LEUCOGRANITOS
A maior parte do Complexo de Gouveia é aparentemente constituída por massas do
leucogranito investigado. Macroscopicamente, as rochas estudadas são leucocráticas esbranquiçadas, inequigranulares, têm granulação grossa a muito grossa, sendo geralmente
porfiríticas com fenocristais de K-feldspato atingindo 5cm ou mais. Entretanto, apresentamse foliadas, tendo sido submetidas a processos metamórficos. Possuem bolsões mili a centimétricos de material esverdeado rico em clorita, sendo bordejados por um halo amarelado.
Em algumas amostras é possível observar que, no interior deste material verde, geralmente
há granada vermelha.
Microscopicamente, estas rochas são holocristalinas hipidiomórficas. O feldspato potássico, que ocorre em maior quantidade, apresenta textura micro a macropertítica, sendo
caracterizado como microclina a partir da geminação tartan. A textura poiquilítica está localmente preservada e ele engloba cristais de plagioclásio. Processos intempéricos sobre o Kfeldspato resultaram no surgimento de argilominerais (illita). O plagioclásio albítico, saussuritizado, se apresenta também na matriz com geminação polissintética. Os cristais de quartzo
estão recristalizados e com extinção ondulante, com o contato entre os grãos fazendo ângulos de 120° entre si. A biotita e muscovita, esta última mais abundante que a primeira, mostram tanto feições ígneas quanto metamórficas. Às vezes ocorrem como placas maiores e
corroídas nas bordas e às vezes como pequenas plaquetas orientadas na foliação. A maior
parte dos cristais de biotita acha-se cloritizada. A granada, do tipo almandina, ocorre geralmente fraturada e substituída por clorita. Dentre os opacos ocorrem a ilmenita leucoxenizada, hematita e magnetita. Como mineralogia acessória, aparece turmalina e raros cristais de
zircão, allanita e monazita.
5.LITOGEOQUÍMICA
Os dados (% em peso) de elementos maiores mostram que os leucogranitos
possuem entre 70 e 77% de SiO2, entre 13 e 16% de Al2O3, FeOT menor que 2% e CaO e
MgO abaixo de 0,7% cada. São ricos em potássio (K2O entre 5 e 10%) e sódio (Na2O

atinge até 4%). No diagrama normativo Ab-An-Or (fig. 2A) são confirmados como granitos.
São rochas peraluminosas de acordo com o diagrama ACNK-ANK (fig. 2B), feição
corroborada pela presença de coríndon normativo em todas as amostras estudadas. De
acordo com o diagrama MALI versus sílica (fig. 2C), variam de rochas alcalinas a álcalicálcicas. Sua elevada razão K/Na, alto teor de SiO2 e baixos conteúdos de Ca (e Sr),
associados ao seu caráter peraluminoso, permitem chamá-los de tipo S na classificação de
White & Chappell (1983), ou seja, resultantes de anatexia de material crustal reciclado
essencialmente paraderivado.

Figura 2: (A) Diagrama normativo Ab-An-Or (Barker, 1979). (B) Diagrama ACNK-ANK (Maniar e Piccoli, 1989).
(C) Diagrama MALI x sílica (Frost, 2001).

O diagrama de elementos terras-raras normalizados ao condrito (fig. 3A) mostra
padrão de similaridade entre todas as amostras, as quais guardam um forte fracionamento
entre terras-raras leves (ETRL) e pesadas (ETRP). Isto deve significar que minerais
portadores de ETRP não sofreram fusão durante a anatexia crustal geradora dos
leucogranitos, ao contrário daqueles portadores de ETRL, os quais viriam a se alojar nas
raras monazitas dos leucogranitos. Minerais cálcicos do protólito (p.ex. plagioclásio
anortítico) também não teriam sido anateticamente fundidos, o que resultaria na forte
anomalia negativa de Eu verificada na figura 3A. Este fato parece ser confirmado pelo
diagrama de elementos incompatíveis normalizados ao condrito (Fig. 3B), no qual o Sr,
elemento que juntamente com o Eu acompanha o Ca, encontra-se como anomalia negativa.
Minerais portadores de Th, U, Nb e Ta também não teriam sido anateticamente fundidos a
partir do protólito, já que do mesmo modo esses elementos apresentam-se como anomalias
negativas nesta figura. Acrescente-se a não-fusão de apatita e ilmenita/rutilo a partir da
fonte, pois os elementos P e Ti também se apresentam em pronunciada anomalia negativa
na figura 3B. Estes minerais não são encontrados nos leucogranitos (o teor de P2O5 e TiO2
está apenas ao redor de 0,1% cada).

Figura 3: Aracnogramas de elementos terras-raras (A) e de elementos incompatíveis (B) normalizados ao
condrito (normalização segundo Sun & MacDonough, 1989).

Em termos tectônicos, segundo os diagramas R1-R2 (fig. 4A) e Hf-Rb/30-Tax3 (fig.
4B), os leucogranitos de Gouveia se classificam como sin- a tardi-colisionais, o que revela
que a anatexia crustal se deu em função do espessamento crustal no clímax de um evento
de colisão de massas continentais.

Figura 4: (A) Diagrama multicatiônico R1-R2 (Batchelor & Bowden, 1985). (B) Diagrama Hf-Rb/30-Tax3 (Harris et
al., 1986).

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um possível modelo petrogenético para granitos peraluminosos é extraído de
Barbarin (1999), segundo o qual resultados experimentais confirmam que os granitos ricos
em muscovita (MPG), também chamados de granitos a duas micas pela presença
subordinada de biotita, cristalizam sob fugacidades de água mais elevadas que os granitos a
cordierita (CPG). O conteúdo inicial de água no magma não ultrapassa os 4% para os
granitos a cordierita., mas alcança 7 a 8% para permitir a precipitação de muscovita nos
granitos a muscovita. Segundo Barbarin (1999), a grande quantidade de água nestes
magmas é fornecida por grandes zonas de cisalhamento ou empurrões que concentram e
canalizam fluidos na crosta. Estes fluidos não apenas lubrificam as zonas de cisalhamento,
mas também promovem extensa fusão.
A relação geológica dos leucogranitos estudados a migmatitos, sua relação com
zonas de cisalhamento num contexto colisional, sua intensa milonitização, suas
características petrográficas e geoquímicas e a presença de abundantes corpos de
turmalinitos, aproximam sua gênese a dos MPG de Barbarin (1999). A anatexia dos
migmatitos que gerou os leucogranitos teria se dado em ambiente hidratado e em condições
de alto-grau metamórfico (fácies anfibolito alto) atingidas em função do espessamento
crustal e cisalhamentos regionais devidos à colisão continental. Nesse ambiente dinâmico
teria surgido o muscovita leucogranito com granada estudado. Posteriormente, o
leucogranito teria sido retrometamorfisado no fácies xisto-verde, quando surgiu a clorita.
A respeito dos turmalinitos associados aos granitos estudados, em sendo os clastos
neles encontrados provenientes de quartzitos do Supergrupo Espinhaço, esta observação
levaria à suposição de que os granitos sejam pós-Espinhaço (talvez Brasilianos?). Assim,
uma questão permanece: a colisão continental geradora do leucogranito de Gouveia teria de
fato ocorrido no Arqueano com retrabalhamento no Transamazônico (2.839 +/- 14 Ma e
1.844 +/- 15 Ma - Machado et al., 1989) ou estas idades seriam provenientes de zircões herdados dos seus protólitos migmatíticos?
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo caracterizar a contribuição de fontes naturais e
antrópicas para as formas de Nitrogênio (N) e Fósforo (P), na Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha,
localizada no sudeste Brasileiro. As coletas foram realizadas no mês de fevereiro (2013), período
caracterizado pela chuva, ao longo do rio Piabanha e seus principais afluentes. Das formas
-

nitrogenadas dissolvidas, o NO3 foi a forma dominante, exceto no perímetro urbano, onde houve
+

predomínio do íon NH4 , o que caracteriza poluição por esgoto doméstico não tratado. Tanto para
NH4+ quanto para o íon PO43-, as menores concentrações foram observadas em áreas preservadas,
enquanto que os maiores valores foram encontrados em locais a jusante do perímetro urbano dos
municípios de Petróplis e Teresópolis, como resultado do lançamento de esgoto não tratado.

Palavras-chave: Poluição hídrica. Bacia de drenagem. Nitrogênio. Fósforo .

Abstract: The aim of present study was to characterize the contribution of natural and anthropogenic
sources for the forms of nitrogen (N) and phosphorus (P) in Piabanha River Basin, located in the
southeast of Brazil. Samples were collected in February (2013), a period characterized by rain, along
the Piabanha river and its major tributaries. Forms of dissolved nitrogen, NO3- was the dominant
dissolved form in the whole area, except in the urban area, where there was a predominance of NH4+,
which characterizes pollution from domestic untreated sewage. For both NH4+ and PO43- lowest
concentrations were observed in preserved areas, while the highest values were found at sites
downstream of the urban cities of Petrópolis and Teresopolis, as a result of the release of untreated
sewage.

Keywords: Water pollution. Watershed. Nitrogen. Phosphorus.

1. Introdução

Nas últimas décadas os ecossistemas aquáticos têm sido fortemente alterados em
função de múltiplos impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas, como o uso
inadequado dos solos, desmatamento sem manejo, uso indiscriminado de fertilizantes e
despejo de resíduos industriais e domésticos. Esses impactos resultam na deterioração da
qualidade de corpos hídricos, com prejuízos à flora e à fauna aquática, inviabilização do uso

da água para abastecimento público (TUNDISI, 2006), além de mudanças nos ciclos
biogeoquímicos globais do carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P), o que pode contribuir
para intensificação da formação de gases do estufa, como exemplo o N 2O.
O presente estudo teve como objetivo caracterizar as contribuições de fontes
naturais e antrópicas, na dinâmica do N e do P na água, contemplando diferentes condições
de uso e manejo do solo da bacia hidrográfica do rio Piabanha (BHRP). A bacia em questão
está localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e é um exemplo de
degradação dos recursos hídricos situados em regiões com variadas atividades econômicas
e com alta densidade populacional (CEIVAP, 2006).
2. Materiais e Métodos

O rio Piabanha nasce no município de Petrópolis, e drena em direção ao médio vale
do rio Paraíba do Sul, o que representa cerca de 80 km de extensão. A BHRP abrange sete
municípios fluminenses, o que caracteriza uma área de drenagem de 2.065 km2. Além disso,
é uma das menores sub-bacias do Paraíba do Sul (KLING, 2005). A qualidade dos recursos
hídricos é prejudicada pelo lançamento de esgotos in natura, uma vez que não há
tratamento dos esgotos, e as vazões naturais dos rios são muito baixas para a diluição das
cargas lançadas, resultando em altos índices de poluição. A bacia destaca-se também pelos
usos industrial e agrícola, responsáveis pela erosão dos solos e degradação das águas,
juntamente com o uso urbano, uma vez que o esgoto não tratado é lançado diretamente nos
rios que compõem a bacia.
Para caracterização da qualidade da água bacia do rio Piabanha foi realizada uma
campanha de amostragem intensiva, no período de 22 de fevereiro a 1° de março de 2013,
representando o período de chuva. Foram selecionados 21 pontos de amostragem,
distribuídos na calha principal da bacia e em seus principais afluentes. Os locais foram
escolhidos em função dos diferentes tipos de uso do solo: áreas de preservação ambiental,
áreas influenciadas pelo lançamento de águas residuárias urbanas e industriais e áreas de
desenvolvimento de atividades agropecuárias.
Durante as amostragens foram realizadas medições in situ dos parâmetros físicoquímicos, como condutividade, pH, temperatura e salinidade por meio de um medidor
multiparâmetros (modelo Hanna Instruments HI9828). A determinação da concentração de
oxigênio dissolvido (OD) foi feita pelo método de Winkler (APHA, 1985).
As amostras coletadas foram filtradas, no mesmo dia da coleta, através de
membranas de acetato de celulose de 0,22 μm de diâmetro de poro e imediatamente

armazenadas (e congeladas) em freezer para posteriores análises nos laboratórios do
Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense.
As determinações de NH4+, NO2-, NO3- e PO43- foram realizadas por meio de métodos
colorimétricos (GRASSHOFF et al., 1983) em um espectrofotômetro Shimadzu UV-1800. O
N total dissolvido (NTD), nitrogênio total (NT), P total dissolvido (PTD) e P total serão
determinados pelo método de digestão com persulfato de potássio (K 2S2O8), em meio
alcalino (GRASSHOFF et al., 1983). O N orgânico dissolvido (NOD) será determinado
através da diferença entre o NTD e o N inorgânico dissolvido (NID = NO 3- + NO2- + NH4+). O
N particulado será determinado pela diferença entre o NT e NTD. Analogamente, será feito
para P orgânico dissolvido (POD) e o P orgânico particulado (POP).
Os dados de vazão foram obtidos de forma direta, a partir de medições feitas
segundo metodologia de HINDI et al (1998), e a partir de curva-chave, de estações
fluviométricas, das empresas FURNAS e CPRM, instaladas em alguns dos pontos
amostrados.
3. Resultados e Discussão
Na BHRP, os valores de condutividade da água fluvial variaram de 8 a 143 μS cm-1,
o menor encontrado em uma área de conservação ambiental, e o maior valor foi observado
na cidade de Petrópolis. Esta alta condutividade pode ser atribuída à descarga de esgotos
domésticos que o rio Piabanha recebe ao atravessar a cidade.
No que tange às espécies inorgânicas de N presentes na água, as concentrações de
NID variaram de 91 a 4553 μg N L-1, a Figura 1 mostra, em porcentagem, a contribuição de
cada uma dessas formas ao longo da BHRP. Observou-se que o íon NO3- foi a forma
dominante, enquanto que o íon NH4+ predominou em locais impactados diretamente por
lançamento de esgoto não tratado. As menores concentrações deste íon foram observadas
nos pontos situados na cabeceira dos rios amostrados, sendo que o menor valor foi de 32
μg N L-1 (ponto FR18), enquanto que os valores mais elevados foram encontrados em
pontos a jusante do perímetro urbano dos municípios de Petrópolis (rio Piabanha, ponto
PB02) e Teresópolis (rio Paquequer, ponto PQ15), 3544 e 2517 μg N L -1, respectivamente,
locais potencialmente impactados pelo despejo de esgoto não tratado. Após o perímetro
urbano destes dois municípios, abundância de NH4+ ao longo dos rios Piabanha e
Paquequer, diminui gradualmente enquanto que, concomitantemente, aumenta a de NO3-.
Além disso, o íon apresentou concentrações elevadas em locais com intensa atividade
agrícola (PT12, FR17, BG19).
As concentrações de PO43- nas águas da BHRP variaram de 11 a 370 µg P L-1. As
menores concentrações foram observadas em áreas preservadas, enquanto que os maiores

valores foram encontrados em locais a jusante do perímetro urbano dos municípios de
Petróplis e Teresópolis, como resultado do lançamento de esgoto não tratado.

Figura 1: Percentual das formas nitrogenadas dissolvidas ao longo da BHRP no período
estudado.

4. Conclusão

Os resultados indicaram que a logo após sua nascente, o rio Piabanha passa a
receber uma carga muito elevada de esgotos domésticos, razão dos níveis elevados de N e
P dissolvido em suas águas, ressalta-se também a influência de áreas agrícolas na região.
Alguns de seus principais afluentes mostram condições semelhantes, a destacar o rio
Paquequer e o rio Preto. Vale ressaltar que as análises estão sendo realizadas até a
presente data, e até a realização do Congresso terão sido finalizadas para melhor discussão
e conclusão.
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Resumo
O estudo de xenólitos mantélicos subcontinentais favorece o entendimento das heterogeneidades do
manto litosférico. Submeteram-se treze amostras da região de Tres Lagos na Patagônia argentina a
estudos petrográficos, geoquímicos e a caracterização isotópica. Os elementos maiores mostram-se
depletados quando comparados ao Manto Primitivo, enquanto observa-se um enriquecimento nos
elementos incompatíveis, bem como anomalia positiva de W e Sb e nos elementos móveis U, Th, Ba
e Rb. As razões isotópicas de

86

87

Sr/ Sr nos xenólitos estudados mostram características

metassomáticas.

Palavras-chave: xenólitos mantélicos, metassomatismo, isótopos, manto litosférico,
elementos maiores, elementos terras-raras.
Abstract
The subcontinental mantle xenoliths studies provide improvement in general knowledge of lithospheric
mantle heterogeneities. Thirteen samples from Tres Lagos, located at argentine Patagonia were
submitted to petrographic, geochemical and, preliminarily, isotopic studies. When compared to the
Primitive Mantle, they had shown decrease in major elements. Nevertheless, considering the
incompatible elements, the samples increase, as with W, Sb and the mobile elements U, Th, Ba and
Rb. The isotopic ratios of
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Sr/ Sr revel metasomatic characteristics.

Keywords: mantle xenoliths, metasomatism, isotopes, lithospheric mantle, major elements,
rare Earth elements.
1.

Introdução
O manto terrestre abriga diferentes processos, entre eles constam a fusão parcial e o

metassomatismo. Essas dinâmicas interferem na química, deixando um registro. Uma forma
comum de registro metassomático são os veios piroxeníticos, presentes em xenólitos

mantélicos subcontinentais da região de Tres Lagos, localizada a leste do gap vulcânico
entre a Zona Austral e Sul (Stern & Killian, 1996; Ramos 1999) na Patagônia argentina.

Fig.1: Mapa mostrando a localizaçãoda região de Tres Lagos
(modificado de Rieck Jr., 2007).

Fig. 2: PM 21-6 mostrando as
seções onde as análises foram
realizadas.

.

2. Metodologia
Treze amostras de xenólitos mantélicos medindo entre 5 e 25cm foram selecionadas.
Para a análise petrográfica, foram confeccionadas 20 lâminas, onde se realizou contagem
de pontos, classificação modal e descrição de texturas e estruturas. Do total de amostras,
duas (PM21-1; PM21-6) apresentam evidência de metassomatismo caracterizada por veios
websteríticos. O xenólito PM21-6 foi dividido em cinco seções (fig.2) para análises
individuais, sendo a seção C o veio propriamente dito. Os dados de elementos maiores,
menores e traço foram gerados a partir de ICP-MS e as análises isotópicas foram realizadas
a partir de equipamento do tipo TIMS (Thermal Ionization Mass Spectrometry).
3. Resultados Preliminares e Discussão
3.1. Petrografia
A petrografia permitiu classificar as amostras conforme mostra a figura 3. As texturas
foram diagnosticadas segundo Mercier & Nicolas (1975). Microscopicamente, observam-se
spongy rims, indicando interação dos xenólitos com o basalto alcalino hospedeiro.

Fig.3: Contagem modal, classificação e textura dos xenólitos de Tres Lagos.

. 3.2. Elementos maiores
As amostras não-venuladas apresentam-se depletadas em elementos maiores
quando comparadas ao Manto Primitivo (Sun & McDonough, 1989), evidenciando a
ocorrência de processos de fusão parcial. Considerando o Mg#, é possível separá-las em
dois grupos: o grupo I possui Mg# mais elevado e é composto por cinco amostras, sendo
elas 3 lherzolitos e 2 hazburgitos; o grupo II engloba cinco lherzolitos (PM21-2, PM21-7,
PM21-11, PM21-13, PM21-14) e possui composição relativamente mais fértil que o anterior.
O xenólito PM21-12 possui características que não permitem classificá-lo em qualquer dos
grupos acima. Já os xenólitos venulados possuem características distintas entre si:
enquanto a amostra PM21-1 (lherzolito) contém características similares ao grupo II, as
porções hazburgíticas mais distantes do veio mostram semelhança com o grupo I.

3.3 Elementos Traço
Considerando apenas os xenólitos não-venulados, as amostras apresentam-se
dominantemente depletadas comparadas ao Manto Primitivo (Sun & McDonough, 1989),
observando-se apenas um enriquecimento relativo dos elementos incompatíveis e móveis
Ba, Rb, U e Th aos compatíveis, bem como anomalias positivas dos calcófilos, como W e
Sb.

Fig. 4: Diagrama multielementar de elementos-traço normalizados para Manto Primitivo (Sun &
McDonough, 1989). A composição do basalto hospedeiro foi obtida no trabalho de Stern et al. (1990).

3.4. Isótopos de Sr
A partir da análise de isótopos de Sr em ortopiroxênios de três amostras (PM21-5,
PM21-6A, PM21-13), observou-se uma tendência de enriquecimento no componente
radiogênico (87Sr) da amostra PM21-6A, a qual contém veio websterítico, em relação às
demais que não contém evidência petrográfica de metassomatização, como mostra a figura
5.

Isso

confere

características

específicas

ao

agente

metassomatizante:

ele

é

significativamente mais rico em Rb em relação à litosfera mantélica regional, e pode ter sido
originado a partir de baixíssimas taxas de fusão do manto e/ou de regiões mais profundas,
ratificando as observações de que este agente possa ter alguma característica genética
semelhante a plumas mantélicas. Estes resultados também descartam qualquer
contaminação dos basaltos hospedeiros para dentro dos xenólitos mantélicos, visto que
esse processo enriqueceria a quantidade de Sr total no peridotito que contem o veio
websterítico, ao contrário do que está sendo observado.

Fig. 5: Diagrama de razões isotópicas de
componente radiogênico.
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Sr/ Sr por Srt mostrando enriquecimento no
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Resumo: A pesquisa investigou a composição geoquímica e estratigráfica dos depósitos
sedimentares do médio curso do rio Piranga, uma vez que os sedimentos podem atuar como
retentores e acumuladores de elemento traço de alta toxidade, liberados no auge da exploração
aurífera, podendo atuar como fontes secundárias destes para a água e a biota. Os perfis de barranco
C1 e C2 possuem concentrações de elementos maiores e traço mais elevadas nas fácies argilosas.
Em C2 observou-se concentração maior de arsênio (40 mg/kg) no topo do perfil. O perfil em área de
planície de inundação TB se encontra próximo a cavas antrópicas, possuindo concentrações mais
elevadas de cromo, vanádio, ferro e alumínio em relação a outros elementos. O perfil de terraço T5
apresenta um aumento na concentração de elementos nas fácies argilosas e com presença de
matéria orgânica. A composição química em amostras de água não apresentaram variações
significativas para a maioria dos elementos, porém os a concentração de ferro à montante de C1 e a
jusante de C2 ultrapassaram o índice padrão segundo resolução Conama n° 357 de 2005.
Palavras Chave: Elementos - Traço, Sedimentologia, Piranga.
Abstract: The research investigated the geochemical composition and stratigraphy of sedimentary
deposits of the middle course of the river Piranga, since the sediment can act as retainers and
accumulators of trace element toxicity high, released at the height of gold exploration and may act as
secondary sources for these water and biota. The margin profiles C1 and C2 have concentrations of
major and trace elements higher in clayey facies. C2 observed higher concentration of arsenic (40 mg
/ kg) on top of the profile. The profile area of floodplain TB is close to anthropogenic armhole having
higher concentrations of chromium, vanadium, iron and aluminum in respect of other elements. The
terrace T5 profile shows an increase in the concentration of elements in facies with clays and organic
matter content. The chemical composition in water samples showed no significant variations for most
elements, but the iron concentration upstream and downstream of the C1 C2 index exceeded the
standard by CONAMA Resolution No. 357 of 2005.
Keywords: Elements – Trace, Sedimentology, Piranga.

1. INTRODUÇÃO

O rio Piranga localiza-se à sudeste do Quadrilátero Ferrífero, nascendo no município
de Ressaquinha em Minas Gerais.
Para Costa (2001), as associações minerais presentes nos depósitos auríferos
explorados no QF, principalmente ouro, são ricos em elementos-traço como As, Cu, Zn, Cd
e Hg que em geral apresentam um alto poder de dispersão, com acumulação principalmente
em sedimentos de planícies de inundação e consequentemente em terraços aluviais.
Segundo Fukuzawa et al. (2007) o rio Piranga possui concentrações de elementos-traço em
águas e sedimento relacionados tanto a litologia local quanto às atividades antropogênicas
de extração. Dessa forma esses elementos estão incorporados naturalmente nas rochas da
região, podendo ser disponibilizados à corrente fluvial naturalmente por escavação do rio,
porém esse processo é acelerado pelo extrativismo na busca por ouro.
Os rejeitos liberados como subprodutos da garimpagem e principalmente da
mineração são compostos por sedimentos enriquecidos com elementos de alta toxidade
como Cu, Zn, Pb, Cd e principalmente As, que foram e ainda são transportados como
cargas de canal, se depositando nestes e em planícies de inundação antigas e recentes. As
lagoas de cheia e planícies de inundação funcionam como reservatórios de água onde
materiais em suspensão entram em decantação, principalmente silte/argila e areia.
Dessa forma, o objetivo primordial do projeto foi a interpretação dos sistemas
deposicionais além de correlacionar a estratigrafia com o registro histórico de atividades de
exploração aurífera e suas implicações ambientais a partir da análise da estratigrafia
química.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionados 4 sítios amostrais (Figura 1), no qual se extraiu 20 amostras
sedimentares. A análise de fácies com base em estruturas sedimentares, composição
mineralógica, granulométrica e textural e conteúdo antrópico. Nesta fase utilizou-se lupa
binocular, vara de Jacó e tabela com padrões granulométricos. Totalizaram-se 5 amostras
do perfil C1, 4 amostras do perfil C2, uma amostra de TB e 10 amostras do perfil T5. A água
foi coletada a jusante e a montante dos perfis sedimentares investigados, fez-se a leitura
dos padrões físico-químicos da mesma com auxílio de multiparâmetro portátil. As amostras
de água foram enviadas para o Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do
DEGEO/UFOP para análise de elementos maiores e elementos-traço por ICP-OES.

Figura 1 (Mapa Geológico da Bacia do Rio Piranga – Pontos dos Perfis).

As amostras sólidas foram levadas para o laboratório de sedimentologia,
DEGEO/UFOP,

secas, quarteadas

e peneiradas,

para a

obtenção

das frações

granulométricas, através da série Tyler de peneiras de acordo com ABNT.
Toda a digestão parcial e análise geoquímica ocorreu no Laboratório de Geoquímica
Ambiental - DEGEO/UFOP, onde as frações silte/argila foram parcialmente digeridas com
água régia. A assinatura geoquímica dod elementos Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Si, Sr, Th, Ti V, Y, Zn e Zr foi realizada por
espectrômetro de emissão atômica via plasma (ICP-OES).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
C1, C2 e T5 mostram fácies depositadas em sistemas de planície de inundação e
barras em pontal (Figura 2).
Em C1, Cr e Pb estão associados a óxidos de Fe e Cu associados a hidróxidos de
Mn. Em C2, Cr e Cu ocorrem adsorvidos em argilo-minerais com concentrações mais
elevadas em fácies de planícies de inundação. Em T5, Pb ocorre coprecitado por Fe e Mn
com concentrações mais elevadas nas fácies de barras em pontal.
A presença dos elementos traço como Cr, Cu e Pb nas águas e nos sedimentos está
ligada à formação litológica da área, como rochas do grupo Nova Lima e Complexo
Ressaquinha, não sendo observadas anomalias associadas a atividades antrópicas.
Elementos como Cr e Cu apresentaram maiores concentrações nas fácies argilosas
depositadas em planícies de inundação e Pb associa-se a hidróxidos de Fe e Mn, com

concentrações mais elevadas nas fácies depositadas em barras em pontal. As amostras de
água apresentaram concentrações de ferro à montante de C1 e a jusante de C2 que
ultrapassaram o limite da resolução Conama nº 357 de 2005.

Figura 2 (Perfis Estratigráficos C1, C2 e T5 com correlação geoquímica).
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Resumo e Abstract

A expansão das atividades do petróleo na Bacia de Campos e a consequente expansão
urbana experimentada pelos municípios da região nos últimos 20 anos causaram
impactos significativos no ambiente de restinga bem como nas lagoas costeiras. A nova
dinâmica econômica e sua ação como forçante no uso e ocupação do solo tornam o
monitoramento ambiental

de parâmetros geoquímicos uma atividade fundamental na

geração de dados básicos para estudos interdisciplinares que objetivam a conservação
dos ambientes costeiros e, para fornecer subsídios para estudos visando a implantação
de novos empreendimentos para a região. Este estudo apresenta o projeto desenvolvido
a partir de um edital de Pesquisa e Inovação da PróReitoria do Instituto Federal
Fluminense. A iniciativa fundamentase com o monitoramento da qualidade da água a
partir de uma bóia de deriva para o monitoramento de parâmetros geoquímicos em
sistemas lagunares. O projeto foi concebido com software e hardwares livres e utiliza
material reciclável PET no seu encapsulamento.

Palavras chaves: monitoramento ambiental, geoquímica, ambientes lagunares, bóia de deriva,
arduino
1. Introdução
As expansão econômica da Região da Bacia de Campos e o consequente adensamento
urbano experimentado pelos municípios que compõem o ciclo produtivo do petróleo torna
imperativo a ampliação do entendimento dos processos hidrogeoquímicos característicos das
diversas lagoas que compõem o ambiente lagunar da região Norte Fluminense. A degradação

ambiental da restinga e das lagoas estão relacionadas com a ocupação irregular, o despejo de
esgotos, a expansão urbana e, demais atividades que de uma forma ou de outra interferem nos
processos biológicos e geoquímicos do ambiente. Esta interferência antrópica ao superar a
capacidade de suporte do ambiente pode tornar irreversível a sua recuperação ou acarretar um
aumento significativo nos custos de obras de mitigação dos danos provocados. Neste contexto
o estudo de monitoramento tornamse estratégicos para o conhecimento dos processos e suas
interrelações com outros ambientes. A atuação na área de monitoramento de processos
geoquímicos em ambientes lagunares motivou pesquisadores da Rede UFF de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável REMADSUFF e do Laboratório de Estudos em Computação
Física e Inovação  LECFI do Instituto Federal Fluminense, campus Quissamã, a
desenvolverem uma bóia para monitoramento de parâmetros geoquímicos para ambientes
lagunares. Sua concepção objetiva: a autonomia no domínio da tecnologia de hardware e
softwares livres; aprofundamento no conhecimento de materiais existentes que possam ser
reciclados como o PET, ampliação da área de formação dos alunos do nível técnico na área de
meio ambiente e, desenvolver a inovação tecnológica.
2. Materiais e Métodos
2.1. Hardware
O hardware escolhido para suportar o sistema de monitoramento foi a plataforma de
prototipagem eletrônica flexível microcontrolada Arduino (Arduino, 2013). O Arduino possibilita o
encaixe de módulos acessórios como GPs, Cartão de armazenamento SD e pH além de outros
conforme pode ser visualizado na figura 1. Sua flexibilidade de interação com outros acessórios
como relés, sensores, LCDs, etc. somados ao ambiente de programação aproximam a
prototipagem ao usuário comum a desenvolvimento antes restrito aos centros acadêmicos e
ambientes de desenvolvimento profissional.
2.2. Software
A plataforma de programação utilizada é do próprio Arduino, que constitui uma
linguagem de programação de alto nível próprio, baseada no Processing e muito semelhante ao
C (Processing, 2013).
2.3. Material Reciclado PET
O encapsulamento a ser testado será realizado com frascos de suplementos

alimentares utilizados por frequentadores de academias que são constituídos de material PET
(Poli Tereftalato de Etileno) que é um poliéster, polímero termoplástico. O PET proporciona alta
resistência mecânica (impacto) e química, suportando o contato com agentes agressivos
eexcelente barreira paragases e odores.

Devido a estas características é utilizado para

diversos produtos com total higiene e segurança para o produto e para o consumidor (ABIPET,
2013). O frasco foi adotado por ter a tampa larga o suficiente para a inserção do módulo
eletrônico e sua manipulação conforme pode ser visto na figura 2.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 1  (a) placa microcontrolada Arduino; (b) módulo de GPS; (c) módulo de
cartão SD e timer clock e, (d) módulo de pH acoplado ao arduino..
3. Resultados e Discussão
A figura 2 apresenta a concepção da bóia através de um diagrama de blocos do sistema
eletrônico. Basicamente o projeto é composto por dois circuitos que têm alimentação distintas.

Um circuito externo que é acionado em caso de colapso do sistema central, falta de energia ou
se a bóia não for resgatada em tempo. O circuito interno principal tem o Arduino como sistema
de Controle Central do Interfaceamento. Os sensores que podem ser acoplados são: o de
GPS, o de pH, o de temperatura, dentre outros. A lacuna em cinza tracejada de vermelho é a
disponibilidade de outro sensor para o circuito e futuro sistema de transmissão de dados.

Figura 2  Diagrama de blocos do sistema eletrônico
A programação (Figura 3) está sendo realizada com cada um dos módulos
isolados para posteriormente executar os testes de funcionamento com sistema já
integrado e em campo. O encapsulamento será realizado após os testes com os frascos
escolhidos. A obtenção dos frascos está sendo realizada através de doação onde serão
realizados testes de flutuabilidade, resistência à radiação ultravioleta e desgaste natural
por imersão em água de lagoas da região do norte fluminense.

Figura 3  Ambiente de programação do Arduino, baseado no Processing com o
teste de programação da placa SD.
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Resumo: A ecotoxicidade associada à disposição terrestre de sedimentos de dragagem (DS)
(oriundos da Baía de Guanabara, RJ) foi estudada através de bioensaios agudos e de fuga com
Eisenia andrei. Para tanto, foram avaliadas misturas do DS com um latossolo e um chernossolo. Os
teores totais de metais foram determinados por Absorção Atômica. As concentrações no DS de Hg,
Zn e Cu foram 1,08, 92, e 329 mg/kg, respectivamente, i.e., acima do Nível 2 para Hg (0,15 mg/kg) e
Zn (270 mg/kg), e acima do Nível 1 para Cu (34 mg/kg) (Res. 454/CONAMA). Os testes de fuga
indicaram maior toxicidade para misturas de latossolo. Os testes agudos também sugerem maior
mortandade e redução da biomassa para os tratamentos de latossolo, em detrimento ao chernossolo.
Tais resultados sugerem que a abundância de argilominerais expansivos (com alta capacidade de
adsorção catiônica) em chernossolos seria capaz de reduzir a biodisponibilidade de metais.
Palavras-chave: Eisenia andrei,biodisponibilidade, latossolos, chernossolos; bioensaios.
Abstract: Ecotoxicity levels associated with terrestrial disposal of dredged sediments (DS) (from the
Guanabara Bay, RJ) were studied through acute and avoidance bioasays with Eisenia andrei.
Mixtures of DS with a ferralsol and a chernosol were investigated. Total metal concentrations were
determined by Atomic Absorption. The concentrations of Hg, Zn and Cu in the DS were 1.08, 92.0 and
329.0mg/kg, respectively. Such values are higher than the limits defined by Brazilian legislation for DS
disposal (Res. 454/CONAMA). The avoidance assays indicated the occurence of more significant
effects for the ferralsol mixtures. The acute bioassays also suggested higher mortality levels and more
significant biomass losses for the ferralsol mixtures compared to chernosol treatments. These results
suggest that the abudance of expansive clay minerals (with high ability to adsorb metals) in the
chernosol mixtures might have played a crucial role in the reduction of metal bioavailability levels.
Key-words: Eisenia andrei, bioavailability, ferralsol, chernosol, bioassays.

1. Introdução

A expansão urbano-industrial tem produzido crescentes cargas de resíduos não
tratados, os quais durante décadas foram lançados em corpos hídricos da região costeira do
Rio de Janeiro. No caso da bacia da Baía de Guanabara, é urgente a necessidade de
dragagem: (i) de rios e canais da região da baixada fluminense; (ii) de áreas portuárias e
seus acessos; (iii) e de áreas da baía para facilitar a circulação/renovação das águas (p.ex.,
Canal do Cunha). Essa urgência se verifica também em outras áreas do RJ (Lagoa Rodrigo

de Freitas, canais e lagunas da Barra e Jacarepaguá, Baía de Sepetiba) e do litoral
brasileiro.
A periculosidade e, portanto, os cuidados de disposição exigidos pela Resolução
CONAMA No 344/2004, que normatiza essa questão (usando padrões do hemisfério norte),
tornam os custos de dragagens (via de regra na ordem de milhões de m3) extremamente
elevados. Além disso, o referido documento não reflete a influência das propriedades de
solos tropicais sobre a mobilidade, especiação, biodisponibilidade e ecotoxicidade de
contaminantes em ecossistemas terrestres, tornando extremamente importante a execução
de estudos relacionados a este tema. Neste sentido, abordagens ecotoxicológicas são
promissoras visto que estão usualmente focadas no estabelecimento de relações entre a
qualidade dos recursos naturais e doses potencialmente tóxicas à biota. No caso dos solos,
as minhocas tem sido amplamente utilizadas em testes de toxicidade, devido à sua
relevância ecológica, fácil cultivo em laboratório e relativa sensibilidade à presença de
agentes tóxicos.
O presente trabalho trata da avaliação ecotoxicológica de um sedimento dragado
quando misturado a dois tipos de solos tropicais (latossolo e chernossolo), utilizando
bioensaios agudos e de fuga com minhocas da espécie Eisenia andrei.

2. Materiais e Métodos

Amostras de sedimentos foram recolhidas em três pontos do Canal do Cunha (Bacia
da Baía de Guanabara, RJ), de modo a gerar uma amostra composta espacialmente
representativa do estuário. Amostras foram secas à temperatura ambiente, misturadas,
homogeneizadas e moídas em moinho de barra. Amostras de chernossolo e de latossolo
foram recolhidas no horizonte B de perfis localizados no Estado do RJ. O bioensaios agudos
e de fuga com E. andrei foram realizados de acordo com ASTM (2004) e ISO (2008),
respectivamente, sendo avaliadas a mortalidade, biomassa e respostas comportamentais de
fuga. As doses de DS testadas foram: 0.00, 6.66, 13.12, 19.98 and 26.64%, em latossolo; e
0.00, 6.58, 13.16, 19.74 and 32.90%, em chernossolo. Os teores totais de Hg, Zn, Cu e Pb,
amostras bióticas e abióticas, foram determinados por Absorção Atômica. A significância
das respostas de fuga foi avaliada utilizando o Fisher Exact Test. A dose de DS capaz de
provocar a mortalidade (DL50) de 50% do indivíduos expostos foi estimada com base na
análise de PriProbit. Diferenças significativas (em relação ao solo não contaminado) de
mortalidade e biomassa foram avaliadas através do emprego de ANOVA ("one way
analysis").

3. Resultados e Discussão

As concentrações de Hg, Zn e Cu determinadas no DS foram 1,08, 92, e 329 mg/kg,
para Hg, Zn e Cu, respectivamente. Estes valores estão acima do limite estipulado do Nível
2 para Hg (0,15 mg/kg) e Zn (270 mg/kg), e acima do Nível 1 para Cu (34 mg/kg)
estipulados pelo CONAMA (2004), indicando a ocorrência de risco ecológico potencial em
caso de disposição terrestre.
Os testes de fuga revelaram a ocorrência de efeitos mais significativos para o
latossolo, em detrimento ao chernossolo (Figura 1). Somente a maior dose testada foi capaz
de limitar a função de habitat em ambos tipos de solo. Os bioensaios agudos também
indicaram a ocorrência de níveis maiores de mortalidade e de perda de biomassa para as

misturas de latossolo (DL50 = 10.7%), comparadas aos tratamentos de chernossolo (DL50 =
15.7%) (Figura 2). Estas constatações sugerem que a presença de argilominerais
expansivos (com alta capacidade de adsorção de cátions) nas misturas de chernossolos
pode ter reduzido os teores de contaminantes na solução do solo, com consequente
diminuição da ecotoxicidade. Alem disso, os chernossolos possuem alta fertilidade, o que
implica em maior oferta de nutrientes ao animais. Dessa maneira, é valido supor que as
minhocas poderiam estar imunologicamente mais resistentes à presente de xenobiontes nas
misturas de chernossolos. Essa observação parece se confirmar quando os solos não
tradados com DS são comparados entre si, quando se observa maior perda de biomassa
para o latossolo - possivelmente associada à escassez de alimento.
Os organismos-teste parecem incrementar sua biomassa quando expostos a doses
mais baixas de DS, seguido de diminuição de peso para doses mais altas (e
significativamente letais), em ambos tipos de solos (Figura 2). Uma vez que o DS estudado
possui alto teor de matéria orgânica (oriundo, sobretudo, de esgoto doméstico), esta parece
funcionar como fonte potencial de alimento em doses baixa de aplicação.

Figura 1. Porcentagem de E. andrei em solo controle e solo-teste. A linha tracejada
representa o limite para função de habitat do solo (ISO, 2008). * = resposta significativa.

Figura 2. Mortalidade e variações de biomassa observadas em testes agudos com E. andrei.
*= aumento/redução significativa da biomassa; + = mortalidade significativa
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Resumo: A ecotoxicidade de latossolos e chernossolos tratados com distintas doses de sedimentos
de dragagem (oriundos do Baía de Gunabarara, RJ) foi avaliada com base em bioensaios agudos
com Daphnia similis e crônicos com Pseudokirchneriella subcaptata. Para tanto, os ensaios foram
realizados conforme protocolos padrões (ABNT). As soluções-teste foram obtidas através da extração
líquida das misturas solo:sedimento, na proporção 1:8 (mistura-teste:meio de cultivo). Os resultados
indicam a ocorrência mais efetiva de toxicidade para as misturas de latossolo, em detrimento às de
chernossolo. Tais resultados remetem à abundância de argilominerais expansivos em chernossolos,
capazes de reduzir a biodisponibilidade de contaminantes. De qualquer forma, os resultados apontam
para a existência de risco potencial para biota aquática em cenários em que solos impactados por
dragados sofressem lixiviação, e soluções tóxicas pudessem atingir sistemas fluviais vizinhos.
Palavras-chave: Risco, Biodisponibilidade, Metais, Microcrustáceos, Algas.

Abstract: Ecotoxiciy of ferralsols and chernosols treated with different doses of dredged sediments
(from the Guanabara Bay, RJ) was evaluated by using bioassays with Daphnia similis and
Pseudokirchneriella subcaptata. The bioassays were performed according to stardant protocols
(ABNT). Test-solutions were obtained through the extraction of the test-mixtures (1:8 - testmisture:cultivation water). The results indicate the occurrence of more significant effects for the
ferralsol mixtures compared to the chernosols treatments. Such results might be related to the
abundance of expansive clay minerals in chernosols, which are able to reduce potential biovailability
of contaminants. Therefore, the results suggest the existence of potential risk to aquatic biota in
hypothetic scenario in which soils could be leached, and toxic solutions could impact surrounding
fluvial systems.
Key-words: Risk, Bioavailability, Metals, Microcrustaceous, Algae

1. Introdução
A expansão urbano-industrial tem produzido crescentes cargas de efluentes/resíduos
não tratados, os quais durante décadas foram e - na sua maior parte (sobretudo esgoto
doméstico) - ainda são lançados ao meio ambiente, contaminando e assoreando corpos
hídricos da região costeira do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, torna-se urgente a
necessidade de empreendimentos de dragagem visando a manutenção da saúde dos

ecossistemas. A presença de metais tóxicos, contaminantes orgânicos e microorganismos
patogênicos constituem a principal questão na disposição sustentável dos sedimentos de
dragagem em áreas continentais. Uma vez dispostos sobre os solos, além do risco de
contaminação do freático, a incorporação de contaminantes pela fauna edáfica e vegetais
pode favorecer a inserção destes poluentes na cadeia trófica terrestre. Além disso, a
lixiviação e/ou erosão de solos impactados por materiais dragados podem provocar sérios
danos aos ecossistemas aquáticos vizinhos.
No que diz respeito ao ecossistema aquático, micro-crustáceos aquáticos e algas
clorofíceas são comumente empregados na avaliação da qualidade de águas fluviais e de
sedimentos de fundo. Alguns autores têm também proposto a utilização destes organismos
na avaliação do potencial tóxico de solos em cenários de risco onde contaminantes possam
ser mobilizados em direção a sistemas aquáticos vizinhos (Maxam et al. 2000). As razões
que justificam o emprego destes organismos em bioensaios são o simples cultivo em
laboratório, curto ciclo de vida e sua abundância em sistemas fluviais. Além disso, estes
organismos se reproduzem por partenogênese, possibilitando a obtenção de populações
mais homogêneas (Maxam et al. 2000) a serem utilizadas em bioensaios.
O presente trabalho propõe avaliação ecotoxicológica de latossolos e chernossolos
tratados com sedimento dragado, utilizando bioensaios com micro-crustáceos e algas.

2. Materiais e Métodos
A amostra de sedimento dragado foi obtida no Canal do Cunha (Bacia da Baia de
Guanabara, RJ). As amostras de latossolos e chernossolo (horizonte B) foram também
coletadas no Rio de Janeiro. As proporções de mistura utilizadas foram baseadas em Cesar
et al (2012). Dessa forma, foram testadas: 0, 6.66, 13.32; 19.98, 26.64 e 33.3%; para o
latossolo; e – 0, 6.58, 13.16, 19.74, 26.32 e 32.9% para o chernossolo. Segundo Cesar et al.
(2012), esta amostra de chernossolo conta com a abundância de argilominerais expansivos
(em especial, vermiculita e ilita), alta CTC, e altos níveis de fertilidade. O latossolo é de
mineralogia essencialmente caulinítica, contem altas concentrações de Fe e Al, e baixos de
teores nutrientes. O dragado contem elevados teores de matéria orgânica, alta
condutividade elétrica, pH de 6,5 unidades e textura argilosa.
O procedimento de preparação das soluções-teste (elutriatos) está fundamentado
nas recomendações de Baun et al. (2002), que propõe a agitação orbital (200 rpm) de uma
mistura composta de solo-teste:meio cultivo (1:8) durante um período de 24 horas. Após
essa etapa, a mistura é centrifugada, sendo o sobrenadante filtrado e posteriormente
congelado para a avaliação ecotoxicológica. Os elutriatos foram preparados com o emprego
do meio cultivo de D. similis, meio M. S. (ABNT NBR 12713/2004) e, no caso P. subcaptata,
meio L.C. Oligo (ABNT NBR 12648/2005). A estimativa da concentração de sedimento
capaz de provocar a imobilidade de 50% dos organismos testados (CE50) foi realizada com
o auxílio do software Trimmed Spearman Karbet. Para reprodução, foi utilizado o software
ToxsTat.
O bioensaio agudo com microcrustáceos da espécie Daphnia similis foi baseado na
exposição de fêmeas de seis a 24 horas de idade a lixiviados (elutriatos) de misturas de

diferentes proporções solo:sedimento, por um período de 48 horas (ABNT NBR
12713/2004). O bioensaio crônico com Pseudokirchneriella subcapitata esteve calcado na
avaliação do crescimento da população de algas expostas a elutriatos de diferentes
proporções solo:sedimento. Os testes foram realizados sob temperatura de 23  2oC,
iluminação contínua de 3500 lux ( 10%) e velocidade de agitação orbital de 100 a 175 rpm
(ABNT NBR 12648/2005).

3. Resultados e Discussão
O valor de CE50 de imobilidade determinado para D. similis em misturas de latossolo
foi de 3,51% (intervalo de 95% de confiança = 3,43 e 3,59%). Para os tratamentos de
chernossolo, o valor de CE50 foi de 4,36% (intervalo de 95% de confiança = 4,14 a 4,60%).
Enquanto todas as doses testadas em latossolo apresentaram toxicidade, nos elutriatos de
chernossolo efeitos significativos foram somente observados a partir da dosagem de 13,16%
(Figura 1). Dessa forma, os resultados apontam para o fato de que, em cenários em que
possam sofrer lixiviação, solos tratados tratados com materiais dragados podem causar
efeitos adversos à fauna aquática circunvizinha, caso essas soluções tóxicas atinjam
sistemas fluviais co-localizados.
Tais resultados de imobilidade apontam para o papel crucial de argilominerais 2:1 (de
elevada CTC) na redução da ecotoxicidade em chernossolo. A ocorrência dessas
assembléias minerais para essa mesma amostra de chernossolo é apontada por Cesar et al.
(2012). No que diz respeito aos tratamentos sem adição de sedimento (i.e., doses 0,00%),
níveis maiores de imobilidade foram observados para o latossolo, em detrimento ao
chernossolo. Tal resultado pode decorrer da elevada fertilidade natural dos chernossolos
(Cesar et al. 2012), cujos nutrientes podem funcionar como fonte potencial de alimento para
os organismos. Além disso, os elevados teores de Fe e Al em latossolos podem também ter
contribuído para o aumento da toxicidade no elutriato de latossolo.

A

B

Figura 1. Imobilidade de Daphnia similis quando expostas a elutriatos de latossolos (A) e
chernossolos (B) tratados com sedimento dragado. * = significativamente diferente do
controle (0.00 %) (ANOVA).
O valor de CE50 para P. subcaptata em misturas de latossolo foi de 3,57% (intervalo
de 95% de confiança = 3,49 a 3,66%), e para os tratamentos de chernossolo de 4,48%
(intervalo de 95% de confiança = 4,24 a 4,74%). Todas as misturas-teste causaram efeitos
em latossolo, enquanto somente a partir da dose de 6,58% foi possível observar a inibição

significativa da reprodução em chernossolo (Figura 2). Novamente, tais resultados indicam a
ocorrência de risco potencial para as comunidades aquáticas vizinhas às áreas tratadas com
sedimentos dragados, bem como apontam mais uma vez a influência dos argilominerais
expansivos na diminuição da ecotoxicidade. No que se refere aos tratamentos sem adição
de sedimento, foram observados níveis semelhantes de reprodução àqueles observados
com organismos cultivados somente no meio de cultura, para ambas classes de solo. Por
essa razão, os níveis de reprodução para estes tratamentos estão demonstrados ao nível
100% de reprodução.

B

A

Figura 2. Reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata quando expostas a elutriatos de
latossolos (A) e chernossolos (B) tratados com sedimento dragado. * = significativamente
diferente do controle (0.00 %) (ANOVA).
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RESUMO
Os metabasitos ocorrem amplamente na região entre de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e São José do
Calçado (ES) na forma de enclaves máficos relacionados, muitas das vezes, a rochas metapeliticas de facies
granulito. Dados de química mineral foram utilizados para a classificação de plagioclásio (andesina-labradorita),
anfibólio (ferro-pargasita-hornblenda), granada (Almandina59-57) ortopiroxênio (hiperstênio) e clinopiroxênio
(diopsídio). Os formatos euédricos e prismáticos do ortopiroxênio e do clinopiroxênio não são típicos de
texturas metamórficas. Entretanto, a química mineral sugere que o ortopiroxênio seja metamórfico com uma
leve tendência para a fase transicional.
PALAVRAS-CHAVE: Metabasito; Química Mineral; Piroxênios

ABSTRACT
The metabasites occur widely in the region between the Bom Jesus Itabapoana (RJ) and São José do Calçado
(ES) as mafic enclaves related in most of the cases to the metapelitic rocks of granulite facies. Mineral
chemistry data were used for classification of plagioclase (andesine-labradorite), amphibole (iron-pargasitehornblende), garnet (Almandine59-57), ortopyroxene (hyperstene) and clinopyroxene (diopside). The prismatic
and euhedral shape of orthopyroxene and clinopyroxene are not typical of metamorphic textures. However,
mineral chemistry suggests the orthopyroxene is metamorphic with a slight tendency for the transitional phase.
KEYWORDS: Metabasite; Mineral Chemistry; Pyroxenes.

1. INTRODUÇÃO

A região estudada está localizada entre as cidades de Bom Jesus de Itabapoana (Noroeste do
estado do Rio de Janeiro) e São José do Calçado (sul capixaba). O principal objetivo do trabalho foi

determinar a natureza do ortopiroxênio nas rochas metabásicas do Domínio Cambuci. Além disso,
análises em clinopiroxênio, biotita, plagioclásio e granada foram realizadas com intuito de se
estabelecer a química, a classificação e a relação destas fases minerais.
2. GEOLOGIA
A área de estudo está inserida no contexto geotectônico da Faixa Ribeira no Domínio Cambuci,
mais especificamente da Unidade São João do Paraíso. De acordo com Tupinambá et al. (2007)
afloram rochas metapelíticas e metabasíticas de fácies granulito. No Domínio Cambuci também são
encontrados corpos granitoides leucocráticos, de composição charnockítica a charnoenderbítica,
além de corpos plutônicos gnaissificados (Complexo Serra da Bolívia) em posição tectonoestratigráfica inferior (Tupinambá et al. 2007)
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo petrográfico foi baseado em cerca de 10 lâminas delgadas (confeccionadas no
LGPA/UERJ) das quais duas foram selecionadas para procedimentos necessários para a obtenção
dos dados de química mineral (JI-II-07-36B e JI-XI-15B) obtidos no Laboratório de Microscopia e
Microanálises do Consórcio Física-Geologia-Química UFMG/CDTN. Os dados de química mineral
foram tratados a partir de fórmulas no Excel (de acordo com os procedimentos de Deer et al. 1992) e
com auxílio do programa Minpet 2.02 (Richard 1995).
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
De acordo com Marques (2009), os corpos de rochas metabásicas ocorrem sob a forma de
lentes alongadas ou em níveis centimétricos a métricos. Estão em contato concordante com a
foliação do paragnaisse. Ao microscópio, podem-se observar, principalmente, texturas granoblásticas
(poligonais e interlobuladas), além de textura nematoblástica. O metabasito é equigranular de
granulometria fina. Junções poliedrais tríplices em 120º em grãos de plagioclásio são frequentes. A
mineralogia essencial do litotipo é dada por hornblenda, plagioclásio, clinopiroxênio, ortopiroxênio,
minerais opacos, biotita e, mais raramente, granada (bordejando os piroxênios). A hornblenda é
hipidioblástica e, subordinadamente, mostra-se xenoblástica e ocorre ao redor dos piroxênios,
minerais opacos e plagioclásio. Os piroxênios na amostra JI-II-07-36B são euédricos de hábito
prismático, sendo o formato atípico para rochas metamórficas. De acordo com a paragênese
descrita, os metabasitos (granulitos máficos) são de facies granulito.
Na amostra JI-XI-15B, o plagioclásio é classificado como labradorita (An52-49), sendo que alguns
núcleos situam-se no campo da andesina (Fig.1A). O anfibólio é classificado como ferro-pargasitahornblenda (Fig.1B). O ortopiroxênio é um hiperstênio (Fig. 1C) e não há diferenças significativas de

composições entre os núcleos e as bordas analisadas. O clinopiroxênio ocorre no campo da
diopsídio (Fig. 1C) e também não mostra variações composicionais.
Na amostra JI-II-07-36B, o plagioclásio é do tipo bytownita (An81-74), sendo as bordas
enriquecidas no componente anortita (Fig. 1A). Desta forma, sugere-se o crescimento e não
consumo desta fase mineral. Na granada (Fig. 1D), a almandina (Fe2+) Alm(59-57) é o componente
predominante. Grossulária (Ca) Grs(21-20) e piropo (Mg) Prp(21-17) ocorrem em valores notáveis,
enquanto que o componente espessartita (Mn) Sps(3-2) ocorre em baixas concentrações. O
ortopiroxênio é classificado como hiperstênio (Fig. 1C), não sendo notadas diferenças
composicionais significativas entre núcleos e bordas dos grãos. O clinopiroxênio é do tipo diopsídio
(Fig. 1C) e, assim como os ortopiroxênios, não mostram uma clara variação da composição entre
núcleos e bordas.

Figura 1: A – Diagrama de classificação de plagioclásio (Or – ortoclásio; Ab – Albita; An – anortita). B –
Diagrama de classificação de anfibólios. C – Diagrama de classificação de piroxênios. D – Diagrama de
classificação de granada (Gros – grossulária; Alm – almandina; Pyr – piropo).

Comparando as análises efetuadas nos dois metabasitos, a maior diferença composicional
entre os minerais ocorre no plagioclásio que, na amostra JI-XI-15B, possui maiores concentrações de
anortita, o que poderia sugerir que o plagioclásio do granulito máfico da amostra JI-II-07-36B poderia
ter sido cristalizado em temperaturas mais elevadas. Já o ortopiroxênio da amostra JI-II-07-36B é
mais enriquecido no componente ferrosilita (Fe2+) em comparação àqueles da amostra JI-XI-15B.
A figura 2 mostra que a composição de todos os grãos de ortopiroxênio analisados é projetada
no campo dos ortopiroxênios metamórficos. Na figura 3, observa-se que as análises do ortopiroxênio
ocorrem na zona de transição, porém mais próximo ao limite com o campo metamórfico. Os
diagramas

foram

propostos

por

Rietmeijer

(1983)

para

ortopiroxênios

coexistindo

com

clinopiroxênios.

Figura 2: A e B - Diagramas discriminantes entre ortopiroxênios igneos e metamórficos (Rietmeijer 1983).
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RESUMO
Na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro ocorrem rochas paraderivadas com granada e
sillimanita e rochas ortoderivadas de composição tonalítica também portadoras de granada. Análises
petrográficas e de química mineral foram realizadas nas rochas orto e paraderivadas, coletadas nas
entre as cidades de Cardoso Moreira e Italva. As análises minerais mostram que o paragnaisse contêm
minerais mais ricos em magnésio (granada e biotita), enquanto que o plagioclásio no ortognaisse é mais
sódico. A paragênese sillimanita+K-feldspato+granada+biotita determina o sistema KFMASH nas rochas
de protólito sedimentar.
PALAVAS-CHAVE: Ortognaisse; Paragnaisse; Química Mineral

ABSTRACT
In the northwest region of the State of Rio de Janeiro paraderivadas rocks occur with garnet and
sillimanite and garnet and orthogneiss of tonalic composition with garnet as well. Mineral chemical
analyzes were performed in the minerals of the orthogneiss and the paragnaisse rocks, both collected
between Cardoso Moreira city and Italva city. The mineral analyzes show that the paragnaisse has
minerals richer in magnesium (garnet and biotite), whereas in the plagioclase of orthogneiss is richer in
sodium. The paragenesis sillimanite + K-feldspar + biotite + garnet determines the system KFMASH
rocks of sedimentary protolith.
KEYWORDS: Orthogneiss; Paragneiss; Mineral Chemistry

1. INTRODUÇÃO
A área de estudo localiza-se no noroeste fluminense, especificamente entre as cidades de
Cardoso Moreira e Italva. No presente trabalho realizou-se a caracterização petrográfica e de
química mineral das rochas paraderivadas e ortoderivadas aflorantes no Domínio Costeiro da
Faixa Ribeira. A petrografia consistiu no estudo de 8 lâminas delgadas confeccionadas no
LGPA/UERJ)

das sendo que duas lâminas foram selecionadas para procedimentos

necessários para a obtenção dos dados de química mineral: IV-RM-05A (paragnaisse) e IVRM-07B (ortognaisse). Tais dados foram obtidos no Laboratório de Microscopia e Microanálises

do Consórcio Física-Geologia-Química UFMG/CDTN, Os cálculos das fórmulas estruturais dos
dados de química mineral foram tratados através de fórmulas no Excel, seguindo os
procedimentos de Deer et al. (1992) e do programa Minpet versão 2.02 (Richard 1995).
2. GEOLOGIA
A área de estudo está inserida no contexto geológico do Domínio Costeiro (Terreno
Oriental da Faixa Ribeira). Segundo Tupinambá et al. (2007), no Domínio Costeiro ocorrem
sucessões metassedimentares em fácies anfibolito alto a granulito, invadidas por diversas
gerações de rochas granitóides, como os ortognaisses do Complexo Rio Negro (arco
magmático pré-colisional). Neste domínio, são identificadas duas unidades metassedimentares:
São Fidélis e São Sebastião do Alto. A Unidade São Fidélis é representada por gnaisses
kinzigíticos, em geral muito migmatizados, predominantes na porção basal do domínio. Outro
conjunto de rochas plutônicas, intrusivas nas rochas metassedimentares do Domínio Costeiro,
está representado por ortognaisse da Unidade Angelim (Tupinambá et al. 2007).
3. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Segundo Marques (2009), o paragnaisse normalmente envolve arranjos metatexíticos e
diatexíticos, com leucossomas portadores de granada. O litotipo é classificado como
(sillimanita)-granada-biotita gnaisse. As principais fases minerais constituintes da rocha são
quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita e granada (porfiroblastos). Cristais de sillimanita
ocorrem localmente e neste caso estão concentrados no melanossoma, ao redor de porções
leucossomáticas pegmatóides.
A análise petrográfica do paragnaisse determinou que a rocha é inequigranular de
granulometria fina a grossa na matriz com porfiroblastos de granada e porfiroclastos feldspatos.
Há a ocorrência de texturas granoblásticas poligonais e interlobuladas. A textura milonítica
também é observada. O quartzo é invariavelmente xenoblástico; Porfiroblastos arrendondados
de granada possuem inclusões de biotita e quartzo. As palhetas de biotita contidas na matriz
quase sempre estão ao redor da granada. O ortoclásio pertítico é de granulometria grossa e
hábito tabular. Duas gerações de plagioclásio foram analisadas: uma de granulometria grossa
e antipertítico e outra de granulometria fina compondo a matriz (cominuídos pelo cisalhamento).
Os minerais acessórios são apatita e zircão, quase sempre idioblásticos.
O ortognaisse caracteriza-se por corpos heterogêneos, com bandamento félsico/máfico
marcante. Em grande parte dos afloramentos observam-se rochas leucocráticas a
mesocráticas de coloração cinza escuro e granulometria fina a média. Em análise ao
microscópio observa-se raros porfiroblastos de granada e plagioclásio. Na matriz a
granulometria varia de fina a média. As texturas principais são granoblástica, porfiroblástica e
nematoblástica. As espécies minerais principais são: quartzo xenoblástico; biotita, que ocorre

em grãos lamelares preferencialmente orientados e de coloração marrom, com pleocroísmo
que vai do amarelo e passa por todos os matizes do castanho, comumente antipertíticos e
hipidioblásticos, e de hábito tabular-prismático, quando idioblástico; granada, que ocorre como
porfiroblastos alongados; e hornblenda, em grãos prismáticos e preferencialmente orientados.
Apatita, minerais opacos e zircão ocorrem como fases acessórias. O litotipo foi classificado
como ortognaisse de composição tonalítica.
As análises de química mineral do ortognaisse da Unidade Angelim revelam que a
granada tem composição predominantemente de almandina (Fe2+) Alm(57-59) e grossulária (Ca)
Grs(11-24). Os componentes espessartita (Mn) Sps(6-11), piropo (Mg) Prp(7-10) aparecem em teores
pouco expressivos. Foram verificadas variações sistemáticas com aumento nos teores de
grossulária nas bordas, e os núcleos com maiores teores em almandina (Fig. 1A). O
plagioclásio é do tipo andesina (An38-46), com bordas ligeiramente mais cálcicas que os núcleos
(Fig. 1B). O diagrama de razões Fe/(Fe+Mg) x AlIV foi utilizado para a classificação da biotita
(Fig. 1C), cuja razão Mg/Fe varia de 1,5 a 1,7.
No paragnaisse da Unidade São Fidélis a química mineral mostrou que a granada é
constituída majoritariamente pelo componente almandina (Fe2+) Alm(72-66). Os componentes
Piropo (Mg) Prp(19-16) e grossulária (Ca) Grs(14-10) ocorrem em teores menos significativos. Há
um ligeiro enriquecimento do componente almandina nas bordas (Fig. 1A). O plagioclásio é do
tipo labradorita (An45-54), com bordas mais sódicas (Fig. 1B). A composição da mica é projetada
no campo da biotita, de acordo com o diagrama de razões Fe/(Fe+Mg) x AlIV (Fig. 1C).
Embora os dois litotipos pareçam semelhante, observa-se uma clara diferença em termos
texturais e composicionais. Tanto a paragênese do ortognaisse quanto a do paragnaisse,
evidenciam que ambas as rochas foram submetidas a temperaturas e pressões de facies
granulito. Entretanto, nota-se diferença composicional entre as fases minerais. Primeiramente,
a notória presença de sillimanita+granada indica que a rocha da Unidade São Fidélis que o
protólito é de fonte sedimentar. A composição tendendo a flogopita na biotita e mais
enriquecida no componente piropo (granada) no paragnaisse evidencia a ocorrência de uma
paragênese bastante magnesiana.
indica que o sistema é KFMASH.

Além disso, a coexistência de K-feldspato e sillimanta

Figura 1: A – Classificação da granada (Gros – grossularia; Alm –almandina; Pyr – piropo). B – Diagrama
de classificação do plagioclásio (Or – ortoclásio; Ab – albita; An – anortita). C – Diagrama de
classificação da biotita.
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Resumo
O Grupo Bambuí cobre extensas áreas do Cráton São Francisco e da borda oriental da Faixa
Brasília, fazendo parte da Bacia do São Francisco, onde exsudações de gás são conhecidas e podem
ter como rochas geradoras os folhelhos da Formação Sete Lagoas, na base do grupo. As idades do
Grupo Bambuí, entretanto, permanecem controversas na literatura devido às dificuldades de datação
direta da sequência. Este trabalho propõe a determinação sistemática da composição isotópica de Sr
87
86
( Sr/ Sr) ao longo da maior parte da sequência Bambuí e sua comparação com a curva de variação
isotópica mundial. Os resultados preliminares mostraram razões de estrôncio que variam de 0,70714
a 0,70804 para a Formação Sete Lagoas, e de 0,70746 a 0,7082 para a Formação Lagoa do Jacaré.
87
86
Sua assinatura isotópica com razões de Sr/ Sr ascendentes da base para o topo do grupo
concorda com o comportamento esperado para o período Ediacarano, sugerindo que a deposição
tenha ocorrido entre 630 e 575 Ma. A comparação com a quimioestratigrafia do Grupo Una, correlato
do Grupo Bambuí na porção norte-central do Cráton São Francisco, evidencia a diferente gênese
entre estas bacias correlatas, com valores descendentes da base para o topo. Estas diferenças
estariam relacionadas com os tipos de bacia em que cada grupo foi formado, aporte sedimentar e
áreas fonte dos sedimentos.
Palavras Chave: Grupo Bambuí, Quimioestratigrafia,
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Abstract
The Bambuí Group covers extensive areas of the São Francisco Craton as well as the eastern edge of
the Brasília Belt. It is part of the São Francisco Basin, where natural gas exsudation are known and
can have as source rocks the shales of the Sete Lagoas Formation, at the base of the group. The
depositional age of the Bambuí Group, however, remains controversial due to the difficulties of direct
dating the sedimentary rocks in the sequence. This work involves the systematic determination of the
87
86
isotopic composition of Sr ( Sr/ Sr ) across the longest part of the Bambuí sequence and its
comparison with the global isotopic variation curve. The results showed strontium ratios ranging from
0.70714 to 0.70804 for the Sete Lagoas Formation, and from 0.70746 to 0.7082 for the Lagoa do
87
86
Jacaré Formation. Its isotopic signature with Sr/ Sr ratios rising from bottom to top of the group
agrees with the expected behavior for the Ediacaran period, suggesting that Bambuí deposition
occurred between 630 and 575 Ma. The comparison with the chemical stratigraphy of the Una Group,
which is a correlative of the Bambuí Group exposed in the northern part of the São Francisco Craton,
reveals the different nature of these basins correlated, with values descending from base to top.
These differences are related to the types of basin were each group was formed, as well as the source
areas and the sediment input.
Key words: Bambuí Group, Chemostratigraphy,
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1.

Introdução
A Bacia do São Francisco, em especial o Grupo Bambuí, que cobre extensas áreas

no Cráton do São Francisco e da borda oriental da Faixa Brasília (Figura 1), representa uma
importante bacia para exploração de gás. Exsudações de gás são conhecidas no leito do
Rio São Francisco em Minas Gerais e demonstram potencial para exploração. Muito embora
dados concretos sobre a fonte do gás não estejam disponíveis, é possível que as rochas
geradores sejam os folhelhos negros que constituem a base do Grupo Bambuí (e.g.
Formação Sete Lagoas).
A idade de deposição e significado tectônico do Grupo Bambuí, permanecem como
motivos de controvérsia devido a impossibilidade de datação direta das rochas
sedimentares. Dados usando o método Pb-Pb em rochas carbonáticas da base da
Formação Sete Lagoas indicam uma idade isocrônica de ca. 740 Ma (Babinski et al.,2007).
Por outro lado, Rodrigues (2008) e Pimentel et al (2011) relataram a presença de zircões
detríticos nesta formação com idade de ca. 610 Ma, o que representa, portanto, a idade
máxima de sedimentação da sequência Bambuí. Ainda segundo Rodrigues (2008), os dados
isotópicos mostrando idades de 740 Ma associados à interpretação geofísica, sugerem que
a sequência inferior da Formação Sete Lagoas não pertence ao Grupo Bambuí.

Figura 1 Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco. A área do estudo está indicada pelo polígono
vermelho. (modificado de Bizzi et al. 2001).

2.

Geologia e Estratigrafia
O Grupo Bambuí compreende uma sequencia pelito-carbonática sobreposta aos

diamictitos da Formação Jequitaí. O grupo é dividido em cinco formações (Dardenne, 2000):
(i) Formação Sete Lagoas, composta essencialmente de rochas carbonáticas, com
dolomitos estromatolíticos, e finas intercalações de siltitos e folhelhos; (ii) Formação Serra
de Santa Helena, composta essencialmente de folhelho e siltitos laminados, com raras e
finas camadas de arenito fino; (iii) Formação Lagoa do Jacaré, composta dominantemente

de calcários oolíticos e pisolíticos bem como por siltitos carbonáticos de coloração verde; (iv)
Formação Serra da Saudade, representada por folhelhos, siltitos esverdeados e algumas
lentes de calcário cinza e (v) Formação Três Marias compreendendo unidade siliciclástica
constituída por arcósios e siltitos com presença comum de estruturas do tipo estratificação
cruzada e marcas de onda. Os sedimentos do Grupo Bambuí foram depositados em uma
plataforma epicontinental, inicialmente em um ambiente de mar raso, evoluindo para recifal
e finalmente foi instaurado um sistema aluvial (Marini et al., 1984a, Dardenne, 2000,
D’Agrella-Filho et al., 2000).
3.

Resultados
Os resultados apresentam um valor médio de 0,70775, dentro do esperado para o

grupo, em um “trend” que varia entre 0,70714 e 0,7077 para a Formação Sete Lagoas e
entre 0,70746 e 0,7082 para a Formação Lagoa do Jacaré. Para análise e interpretação dos
resultados, estes foram plotados em gráfico baseado no trabalho de Halverson et al., 2007
(Figura 2).

Figura 2 Curva de variação isotópica com os dados referentes ao Grupo Bambuí (modificado de Halverson et al.,
2007).

4.

Conclusões
Os dados preliminares apresentados aqui sugerem que o Grupo Bambuí teve sua

idade de deposição máxima próxima à Glaciação Marinoana, ca. 630 Ma, e sua idade de
deposição mínima é de cerca de 575 Ma. A tendência dos resultados do grupo segue o
trend observado na literatura para o período Ediacarano, com aumento das razões

87

Sr/86Sr

desde o limite com o Criogeniano (Glaciação Marinoana) até o limite com o Cambriano. O
enriquecimento das razões de

87

Sr/86Sr observado está relacionado à restrição na mistura

das águas entre a plataforma carbonática e a bacia intracratônica, mais enriquecidas em
87

Sr associado ao maior aporte de sedimentos detríticos, que seria homogeneizada durante

os ciclos de transgressão marinha (Figura 3).
O tipo de bacia do Grupo Bambuí está inserida em um contexto de plataforma
carbonática epicontinental e a evolução estratigráfica desta sequência indica diferentes

ciclos de transgressão, que associados às formas de vida do período Ediacarano, dão
origem à reserva de hidrocarbonetos que já vem sendo explorada em outras regiões do
mundo em bacias sedimentares semelhantes e correlatas.

Figura 3 Recomposição paleogeográfica da Bacia do São Francisco (modificada por Santos, 2011).
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Geoquímica do enxofre em sedimentos Holocênicos do Sistema de
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estudar a geoquímica do enxofre (S),
caracterizando a distribuição das formas inorgânicas do S, como AVS (Acid Volatile Sulfur) e
CRS (Chromium Reducible Sulfur), a composição isotópica do sulfato (δ34SO42-) da água
intersticial e a relação do carbono orgânico total (COT) com o CRS. O estudo foi feito na
plataforma continental interna (perfil 15), média (perfil 9) e externa (perfil 1) do Sistema de
Ressurgência de Cabo Frio (SRCF). O δ34SO42- ao longo dos perfis apresenta uma media de
+23,1 ± 1,10‰ e sem fracionamento com respeito ao sulfato da água do mar (+21‰),
indicando baixas taxas de sulfato redução. O enxofre total (ST) variou entre 0,08 e 0,8%. Os
valores da razão COT/CRS no perfil 9 foram superiores aos esperados para sedimentos
marinhos normais em condições óxicas, enquanto a razão nos perfis 1 e 15 estão perto
desta classificação. O AVS esteve baixo do limite de detecção, indicando que os
monosulfetos de ferro (FeS) estão sendo oxidados ou transformados em pirita (FeS2). O
CRS apresenta teores de 0,03 até 0,53% de S. A somatória das frações AVS e CRS é
menor que o conteúdo de ST, indicando a incorporação do S na forma orgânica.
Palavras-chave: Ressurgência, Carbono orgânico total, AVS, CRS.
Abstract: The aim of the present study is to focus the geochemistry of sulfur (S),
operationally defined as acid-volatile sulfide (AVS) and chromium-reducible sulfur (CRS), the
isotopic composition of pore water sulfate (δ34SO42-), and the ratio of total organic carbon /
CRS. The study was done in tree stations on the continental shelf of the upwelling system of
Cabo Frio. The δ34SO42- has an average value of +23.1 ± 1.10‰ and without fractionation of
sulfate with respect to sea water (+21‰) indicating low net sulfate reductions. The total sulfur
(TS) has values between 0.08 and 0.8%. The values of the COT/CRS ratio in the profile 9
were higher than the expected for normal marine sediments deposited in oxic conditions,
whereas the ratios for the profiles 1 and 15 are near to this classification. The AVS was
below the detection limited, indicating that the iron monosulfides (FeS) are being oxidized or
transformed into pyrite (FeS2). The CRS concentrations range from 0.03 to 0.53% of S. The
sum of the fractions AVS and CRS is smaller than the content of the ST, whereby part of S
may be incorporated in organic form.
Key words: Upwelling, Total organic carbon, AVS, CRS.
1.

Introdução
O S pode ser acumulado como conseqüência da redução do sulfato (SO42-) por

bactérias e subseqüente formação de minerais de sulfetos (principalmente a pirita) ou de S
orgânico (Berner, 1984).
No ambiente marinho uma relação direta entre o conteúdo de COT e matéria
orgânica (MO) costuma ser encontrada. A MO metabolizável, disponível para a redução do
SO42- pelas bactérias, incrementa com a quantidade total de MO depositada na interface
água-sedimento, frequentemente fazendo com que a quantidade de ST seja correlacionada

positivamente com a quantidade de MO total (ou COT). Em sedimentos marinhos
depositados em colunas de água com condições óxicas, existe uma correlação positiva
entre o COT e o ST, com uma razão C/S ~ 2,8. A razão entre COT e ST reflete mudanças
no ambiente de sedimentação (BERNER et al.,1983). As fases, operacionalmente definidas
como AVS (FeS + H2S remanescente na água intersticial) e CRS (FeS2 + S0), também, vem
sendo utilizada para a interpretação do registro histórico das condições redox (Roden e
Tuttle, 1993).
O presente trabalho tem como objetivo estudar a geoquímica sedimentar do S em
sedimentos holocênicos, mediante a razão COT/CRS, composição isotópica do sulfato da
água intersticial e as frações do AVS-CRS.
2. Materiais e Métodos
2.1 Coleta e pré-tratamento das amostras: Em 2010 foram coletados testemunhos longos
de 4 m (Kullemberg) na parte interna (perfil 15), intermédia (perfil 9) e externa (perfil 1) da
plataforma continental (Figura 1). A extração de água intersticial foi feita com rizomas
porosos conectados a seringas. Sub-amostras de água intersticial (1 mL) foram fixadas com
100 µL de Zn(Ac)2 5%. No laboratório, os testemunhos foram secionados em intervalos
menores e introduzidos em um glove-bag com fluxo de nitrogênio (N2) para a retirada das
sub-amostras. Para a determinação de AVS e CRS uma fração de 10-15 g com resolução
de 10 cm foi fixada com 15 mL de Zn(Ac)2 5%.

Figura 1: Área de estudo: banco lamoso onde foi realizada a coleta na região de Cabo Frio.

2.2 Isótopos de Sulfato: O sulfato foi precipitado quantitativamente como sulfato de bário
(BaSO4), agregando um excesso de cloreto de bário (BaCl2). A razão isotópica foi
determinada num analisador elementar acoplado a um espectrômetro de massa.
2.3 Carbono orgânico total e enxofre total: A análise de COT e ST foi realizada em
amostras previamente descarbonatadas (HCl 1 M), secas (50°C, 48 h) e maceradas. A
concentração de C e S foi determinada num analisador elementar CHNS.
2.4 AVS – CRS e Isótopos: Na fração de sedimento fixada com Zn(Ac)2 5%, após
centrifugação e homogenização, retirou-se 1 g de sedimento úmido. O AVS foi analisado por

destilação fria ácida (16 mL, HCl 6 M) com fluxo contínuo de N2, enquanto o CRS através de
destilação quente (80°C) em solução ácida de Cr2+ (16 mL, 2 M) (Fossing e Jorgensen,
1989). Em ambas as destilações, o H2S lixiviado do sedimento foi fixado quantitativamente
em armadilhas de 10 mL de Ac(Zn)2 (20%). A concentração de ZnS formado foi determinado
por espectrofotometria (670 nm), segundo Cline (1969).
3. Resultados e Discussão

A composição isotópica do sulfato nos oceanos do mundo é de aproximadamente
+21‰, enquanto a composição isotópica do sulfato da água intersticial nos sedimentos do
SRCF apresenta uma média de +23,1 ± 1,10‰ (Figura 2A). Este resultado mostra não haver
enriquecimento aparente do

34

S com a profundidade, nem um alto grau de fracionamento

isotópico indicativo de baixas taxas de sulfato redução (SR), como também de processos de
fracionamento isotópico em um sistema de diagênese aberto em relação ao sulfato,
possivelmente com altos fluxos de sulfato e rápidas taxas de troca e difusão entre a água
intersticial e a água do mar (Jørgensen, 1979).
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Figura 2: (A) Composição isotópica do sulfato da água intersticial (δ SO4 ); (B) Concentração de
carbono orgânico total (COT); (C) Concentração de enxofre total (ST); (D) Concentração de
Chromium Reducible Sulfur (CRS) nos perfis sedimentares do Sistema de Ressurgência de Cabo
Frio.

O COT variou entre 0,3 e 2,8%, apresentando tendência geral de diminuição com a
profundidade, encontrando as menores concentrações nos perfis 1 e 15 (Figura 2B). O ST
variou entre 0,08 e 0,8% (Figura 2C), estes teores são comparáveis as ressurgências de
Oman (Passier et al., 1997) e Chile (Böning et al., 2005) e menores que à ressurgência de
Peru (Böning et al., 2004).
O AVS não foi detectado nas amostras, a ausência deste pode indicar que o FeS
produzido é oxidado ou pode estar formando pirita. Os teores de CRS variam entre 0,03 e
0,53% (Figura 2D). Os teores de S na somatória de AVS e CRS são menores que o ST, o
que indica que o S pode estar associado na MO em forma de S orgânico (Díaz et al., 2012).
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Figura 3: Razão entre o carbono orgânico total e o enxofre pirítico (COT/CRS). A Linha azul
indica a razão teórica COT/CRS ~ 2.8, postulada por Berner e Raiswell (1983).

Os valores de razão COT/CRS nos perfis 1 e 15 estão proximos da razão
estabelecida para sedimentos depositados em condições óxicas, enquanto no perfil 9 são
mais altos (Figura 3). Estes últimos indicam um baixo conteúdo de ST comparado com COT,
sugerindo a limitação de Fe disponível para a formação de pirita, re-oxidação de sulfetos ou
perda de sulfetos por difusão para as camadas de água superficias (Böning et al., 2004).
5. Conclusão

Os sedimentos do SRCF apresentam baixas taxas de SR, onde o sulfeto hidrogênio
produzido esta sendo fixado no sedimento como pirita e na forma de enxofre orgânico. A
formação da pirita não aumenta com a profundidade, confirmada pela baixa taxa de SR. A
razão COT/CRS reflete que os sedimentos foram depositados em condições óxicas e a SR
possui uma influência na mineralização da MO.
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Resumo
A concentração dos elementos traço, As, Ba, Co, Cr, La, Sb, Sc, Ta e Zn (mg kg-1) e dos elementos maiores Si, Al,
Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P e Fe (%) foram determinadas em perfis de sedimento coletados no estuário de São
Vicente e canal de Bertioga, pelas técnicas de análise por ativação neutrônica instrumental – AANI e
fluorescência de raios X – FRX, respectivamente. Os resultados obtidos para os elementos Cr, Ta e Zn
apresentaram valores maiores que os da literatura indicando uma possível influência antrópica. Entre os elementos
maiores analisados somente Si, Al e P apresentaram valores maiores que aos da Crosta Continental Superior.
Palavras chave: Baixada Santista, sedimento, elementos traço, elementos maiores
Abstract
The trace elements concentration, As, Ba, Co, Cr, La, Sb, Sc, Ta and Zn (mg kg-1) and the major elements Si, Al,
Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P, and Fe (%) were determined in sediment profiles collected in the estuary of São
Vicente and Channel of Bertioga, using instrumental neutron activation analyses – INAA and X - Ray
fluorescence, RXF. The results obtained for the elements Cr, Ta and Zn were higher than those from the literature
indicating a possible anthropogenic influence. Among the major elements analyzed only Si, Al and P were higher
than the Upper Continental Crust.
Keywords: Baixada Santista, sediment, trace elements, major elements

1. Introdução
O litoral do estado de São Paulo com 883 km de extensão, 16 municípios e área total de
7759 km2 (incluindo Cubatão) é dividido em três regiões: litoral norte, litoral sul e Baixada Santista.
Geologicamente é formado por planícies sedimentares da era cenozóica, constituída por areias, siltes e
argilas, com pequeno desenvolvimento da planície costeira, dependente das diversas flutuações do nível
do mar, que fazem o contato entre os terrenos cristalinos da Serra do Mar com as águas oceânicas
(CETESB, 2004; Massad, 2009).
A Baixada Santista com uma área total de 2402 km2, a mais urbanizada e populosa das três
regiões é uma área de transição entre o litoral norte e sul, com planícies muito estreitas ao norte e mais
desenvolvidas ao sul; concentra as maiores áreas de manguezais do litoral do Estado de São Paulo.
Entre as três regiões que compõe o litoral do estado de São Paulo, a Baixada Santista é a mais crítica em
relação à poluição ambiental, por ser populosa, ter um expressivo complexo industrial e abrigar o maior
porto da América Latina. Como consequência direta desta poluição ambiental, essa região que apresenta
a área de maior ocorrência de manguezais do litoral do estado de São Paulo encontra-se altamente
impactada (Fabiano e Muniz, 2008; FUNDAÇÃO SEADE, 2009).

No presente trabalho foram determinadas as concentrações dos elementos traço, As, Ba, Co, Cr,
La, Sb, Sc, Ta e Zn (mg kg-1) por análise por ativação neutrônica instrumental (AANI) e dos elementos
maiores Si, Al, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti, P e Fe (%) por fluorescência de raios X (FRX) em perfis de
sedimento coletados no estuário de São Vicente e canal de Bertioga com o objetivo de se avaliar
possíveis áreas contaminadas.
2. Materiais e Métodos
2.1. Coleta pré-tramento das amostras
Foram coletados em maio e junho de 2007, com amostrador tipo Pistão - Corer, três perfis de
sedimento no estuário de São Vicente,
pontos BO, VI e PO, e três no canal de
Bertioga, pontos CA, RI e RR, FIG. 1. Os
perfis coletados foram seccionados a cada
dois cm e as amostras secas em estufa por
24 horas a 60oC. Após a secagem as
amostras foram pulverizadas e todas as
análises foram realizadas na fração total da
amostra.
Figura 1: Localização dos pontos de
amostragem na Baixada Santista.
2.2. Métodos
AANI - determinação dos elementos traço - utilizou-se 200 mg das amostras de sedimento e 150 mg
dos materiais de referência que foram submetidos à irradiação por 8 horas, sob um fluxo de nêutrons
térmicos do reator de pesquisas do IPEN. Para validação da metodologia foram utilizados os materiais
de referência SRM 2704 (NIST) e S-7 (IAEA) (Damatto, 2010).
FRX - determinação dos elementos maiores - análise realizada no Lab. de Fluorescência de Raios X do
DMG-IG/USP. As amostras foram preparadas segundo MORI et al (1999) e as medidas foram feitas
utilizando-se um espectrômetro de raios X Philips PW2400. Para validação da metodologia foram
utilizados os materiais de referência JB-1 e JG-1 (Geological Survey of Japan) (Govindaraju, 1994).
3. Resultados e Conclusões
Os valores médios determinados e intervalos de concentrações (mg.kg-1) dos elementos As, Ba,
Co, Cr, Fe(%), La, Sb, Sc, Ta e Zn, nos perfis coletados são apresentados na TAB. 1, junto com o
tamanho (cm) dos mesmos. Estes resultados foram comparados com valores de referência da Crosta
Continental Superior – CCS (Wedepohl, 1995) e trabalhos da literatura realizados nos mesmos locais ou
em locais muito próximos aos locais de coleta do presente trabalho (o elemento maior Fe é apresentado
nesta tabela para comparação com dados da literatura).

Tabela 1. Concentração média em mg.kg-1 dos elementos determinados nos perfis de sedimento, valores
da CCS, de L. Silva et al (2006) e Quinália (2006).(nd-não determinado)
Elemento
As
Intervalo
Ba
Intervalo
Co
Intervalo
Cr
Intervalo
Fe (%)
Intervalo
La
Intervalo
Sb
Intervalo
Sc
Intervalo
Ta
Intervalo
Zn
Intervalo

Estuário de São Vicente
BO
VI
PO
68 cm
98 cm
76 cm
12,6 ± 2,0
9,8 ± 5,2
5,0 ± 2,4
9,6 - 15,8
2,6 - 21,8
1,4 - 9,3
499 ± 103
367 ± 62
197 ± 52
296 - 581
61 - 502
95 - 272
9,8 ± 0,6
5,9 ± 2,1
3,3 ± 1,2
8,9 - 11,2
1,8 - 9,2
1,6 - 5,6
62 ± 4
36 ± 14
25 ± 11
54 - 67
6 - 58
6 - 58
3,8 ± 0,2
2,7 ± 1,3
1,4 ± 0,6
3,6 - 4,1
0,3 - 5,0
0,6 - 2,5
43 ± 4
35 ± 27
16 ± 5
39 - 52
12 - 104
8,9 -25,4
0,50 ± 0,13
0,66 ± 0,55 0,29 ± 0,07
0,27 – 0,71
0,15 – 1,55
0,11 - 0,36
12,7 ± 0,6
8,2 ± 3,1
3,8 ± 1,0
11,5 - 13,9
1,9 - 13,8
2,0 - 5,6
0,61 ± 0,22 0,46 ± 0,19
nd
0,17 - 0,95
0,13 - 0,78
91 ± 18
62 ± 18
40 ± 24
138 - 575
14 - 85
13 - 103

Canal de Bertioga
RR
CA
50 cm
54 cm
10,4 ± 3,9
12,1 ± 2,1
3,6 - 18,1
7,3 - 15,9
406 ± 61
239 ± 71
339 - 537
172 - 391
8,7 ± 2,2
8,6 ± 2,1
3,4 - 11,4
5,7 - 14,2
45 ± 10
56 ± 12
20 - 56
39 - 93
3,6 ± 1,0
3,8 ± 0,8
1,4 - 5,3
2,5 - 6,2
58 ± 13
43 ± 5
42 - 96
33 - 51
0,39 ± 0,10
0,51 ± 0,14
0,18 - 0,56
0,30 - 0,85
9,8 ± 1,8
11,3 ± 2,8
5,8 - 11,9
8,4 - 20,6
1,1 ± 0,2
0,81 ± 0,33
nd
0,81 - 1,43
0,28 - 1,44
46 ± 15
101 ± 27
91 ± 22
19 - 78
39 - 131
61 - 135

RI
80 cm
5,4 ± 2,1
1,1 - 9,4
377 ± 106
237 - 614
4,8 ± 1,7
1,3 - 7,5
24 ± 7
7 - 33
1,8 ± 0,6
0,5 - 2,7
26 ± 12
14 - 51
0,27 ± 0,10
0,11 - 0,47
5,4 ± 1,8
1,9 - 8,4

Luiz
Silva
(2006)

Quináglia

(2006)

CCS

13

9,84

1,5

30

26,2

668

8

6,70

10

31

27,8

66

2,9

3,2

3,5

20

nd

30

0,26

1,10

0,2

6

nd

11

0,01

nd

2,2

51

63,8

71

Luiz-Silva et al. (2006) determinaram os elementos citados acima em amostras de sedimento de
superfície e em um perfil de 31 cm coletados no estuário de Santos–Cubatão e no rio Casqueiro,
respectivamente e Quináglia (2006) determinou os mesmos elementos (exceção de La, Sc e Ta) em
amostras de sedimento de superfície coletadas no canal de Bertioga; ambos os trabalhos fizeram as
análises na fração silte + argila, diferente do presente trabalho onde todas as análises foram realizadas
na fração total do sedimento. Verifica-se que os valores obtidos para o elemento As nos perfis
analisados se apresentaram muito próximos aos dos referidos autores, apesar de serem muito maiores
que os valores da CCS sugerindo que estes valores poderiam ser considerados como níveis de referência
da região, uma vez que os mesmos foram determinados em profundidade.
Para os outros elementos apresentados na TAB.1 verifica-se que a maioria apresentou valores
na mesma faixa de grandeza dos referidos autores e também aos da CCS ou ligeiramente superiores,
com exceção dos elementos determinados nos perfis PO e RI, que apresentaram os menores valores,
devido ao alto teor de areia ao longo de sua extensão (Damatto, 2010). Observam-se também algumas
exceções na TAB. 1: o elemento Sb apresentou valores superiores aos de Luiz-Silva et al. (2006) e aos
da CCS, mas menores que os de Quináglia (2006); o elemento Ta apresentou valores muito maiores que
os de Luiz-Silva et al. (2006), mas também menores que aos da CCS e o elemento Zn apresentou
valores maiores que dos dois referidos autores e aos da CCS, sugerindo que estes três elementos possam
estar enriquecidos nestes dois ecossistemas estudados.

Observa-se também que o perfil que apresentou maiores valores de concentração para os
elementos traço mencionados acima, foi o perfil BO que recebe influência do Pólo Industrial de
Cubatão, evidenciando que a região próxima das indústrias encontra-se impactada.
Todos os valores obtidos para o elemento Ba no presente trabalho apresentaram valores
muito superiores aos obtidos por Luiz-Silva et al. (2006) e Quináglia (2006), porém menores que os
valores da CCS. No presente trabalho as concentrações foram determinadas na fração total do
sedimento, enquanto que os autores mencionados determinaram o elemento Ba na fração silte+argila,
após dissolução com ácidos fortes, pela técnica de ICP – AES e absorção atômica, respectivamente, o
que poderia explicar a diferença nos resultados.
Os valores médios obtidos de concentrações dos elementos maiores, em %, são
apresentados na TAB. 2, e também valores da CCS. Observa-se que o elemento Si apresentou
concentrações levemente superiores ao valor da CCS nos perfis que apresentaram maiores teores da
fração areia, perfis VI, PO e RI; o elemento Al apresentou concentrações levemente superiores ao da
CCS nos perfis que apresentaram maiores teores da fração silte + argila, BO, RR e CA. O elemento P
apresentou concentrações levemente superiores ao da CCS no perfil que foi coletado no local que
recebe maior influência do Polo Industrial de Cubatão, perfil BO (Damatto, 2010).
Tabela 2. Concentração média em % dos elementos maiores determinados nos perfis analisados e
valores da Crosta Continental Superior – CCS (Wedephol, 1995)
Elemento
SiO2
Al2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K 2O
TiO2
P 2O 5
Fe2O3

BO
46 ± 2
16,6 ± 0,6
0,05 ± 0,01
1,95 ± 0,03
0,94 ± 0,64
2,21 ± 0,16
2,05 ± 0,09
0,80 ± 0,01
0,17 ± 0,05
6,00 ± 0,09

VI
66 ± 11
9,80 ± 2,84
0,06 ± 0,02
1,28 ± 0,41
1,03 ± 0,32
1,90 ± 0,53
1,70 ± 0,28
0,54 ± 0,13
0,07 ± 0,02
5,40 ± 2,09

PO
76 ± 8
16,6 ± 0,6
0,04 ± 0,01
0,75 ± 0,03
0,41 ± 0,12
0,92 ± 0,34
0,87 ± 0,29
0,34 ± 0,09
0,05 ± 0,03
5,30 ± 0,61

RI
73 ± 4
8,00 ± 0,6
0,04 ± 0,01
0,81 ± 0,09
0,77 ± 0,39
1,53 ± 1,19
2,28 ± 0,06
0,35 ± 0,02
0,037 ± 0,003
5,60 ± 0,82

RR
49 ± 11
14,7 ± 2,4
0,06 ± 0,01
1,52 ± 0,42
0,73 ± 0,14
2,21 ± 0,60
2,09 ± 0,19
0,67 ± 0,12
0,15 ± 0,05
5,40 ± 1,51

CA
42 ± 2
14,7 ± 0,6
0,05 ± 0,01
2,00 ± 0,12
1,41 ± 0,45
3,15 ± 0,34
1,81 ± 0,08
0,73 ± 0,02
0,14 ± 0,03
5,80 ± 0,26

CCS
65
14,6
0,07
2,25
4,15
3,45
3,46
0,52
0,15
4,40
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Resumo
A Nhecolândia, uma das maiores sub-regiões do Pantanal brasileiro, se caracteriza pela presença de
aproximadamente 15.000 lagoas pouco profundas, das quais 500 têm águas salinas alcalinas. Estudos recentes
mostram que essas lagoas salinas apresentam grande diversidade, com vários tipos de funcionamento
biogeoquímico. No estado atual de nossas pesquisas ainda não se tem argumentos para afirmar se esse
funcionamento biogeoquímico diferenciado é permanente ou se apresentou mudanças nos últimos 100 anos. Para
isto, realizou-se um estudo visando verificar se mudanças nesse funcionamento podem ter sido registradas nos
sedimentos das lagoas. Coletaram-se dois perfis de sedimentos de duas lagoas salinas para determinar a taxa de
sedimentação, e a idade dos sedimentos recentes pelo método do 210Pb.
Palavras chave: Pantanal da Nhecolândia, sedimento, datação, taxa de sedimentação, 210Pb
Abstract
A peculiarity of the Nhecolândia, a large sub-region of the Pantanal wetland in Brazil, is the presence of about
15,000 shallow lakes and ponds, among which about 500 have saline alkaline waters. Recent studies have shown a
large diversity among the saline lakes, with various types of biogeochemical functionings. We have no argument
to claim if the biogeochemical functioning of a given saline lake is permanent or if it has changed in recent years.
A study has been realized in order to verify if such a possible change is registered in the recent sediments of the
lakes. Two sediment cores were collected in saline lakes in order to determine the sedimentation rate using the
210
Pb dating method.
Keywords: Pantanal da Nhecolândia, sediment, dating, sedimentation rate, 210Pb

1. Introdução
O Pantanal Mato-grossense é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, com
uma área aproximada de 140.000 km2. Localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, ele consiste
em um mosaico de sub-regiões contrastadas por suas características hidrológicas, químicas e
pedológicas (Rezende-Filho et al. 2012). A Nhecolândia, que representa 17,8% da área do Pantanal,
corresponde à metade sul do megaleque aluvial do rio Taquari, onde uma miríade de lagoas pouco
profundas, salinas e não-salinas, coexistem na paisagem a curtas distâncias umas das outras. O número
de lagoas foi estimado entre 12000 e 17500 (Morrison et al. 2000; Oliveira et al. 2011), das quais 500 a
600 são salinas.
Trabalhos recentes destacaram a grande diversidade de salinas nessa região. Grande parte dessa
diversidade é controlada pela morfologia da cobertura pedológica ao redor das lagoas, que induz uma

forte gama de salinidade e pH (Martins, 2012). Esses estudos também destacaram lagoas salinas cujas
águas têm a mesma composição química, mas que apresentam funcionamento biogeoquímico
totalmente distinto. Essa diversidade de funcionamento biogeoquímico pode ter repercussões na
velocidade de sedimentação, nas condições redox nos sedimentos, na produção e emissão de gases com
efeito estufa, mas também nos ciclos dos elementos químicos. Entretanto, ainda não se sabe se tais
funcionamentos diferenciados são permanentes, ou se uma lagoa salina pode mudar de funcionamento
de maneira abrupta ou progressiva ao longo do tempo. Estas informações são fundamentais para
elaborar planos de gestão sustentável dessa sub-região, além de contribuir para realizar diversos tipos de
balanços regionais, ciclo do carbono, emissão de gases, dentre outros, em períodos curtos a longos.
Estas informações podem também estar registradas nos sedimentos das lagoas.
Nesse contexto, os objetivos do presente trabalho são apresentar a composição granulométrica,
a idade e taxa de sedimentação de dois perfis de sedimentos coletados em duas lagoas salinas no
Pantanal da Nhecolândia (MS).
2. Materiais e Métodos
2.1. Coleta e pré-tratamento das amostras
As lagoas estudadas se localizam ao sul da Nhecolândia (Município de Aquidauana, MS).
Coletou-se dois perfis de sedimentos de duas lagoas salinas, Salina 6s e Salina AL, com um amostrador
de testemunhos modelo Piston – Core manual. Os perfis foram mantidos em freezer até o momento da
abertura, e posteriormente foram seccionados a cada dois centímetros para análise.
2.2. Métodos
Análise granulométrica - realizada por peneiramento (úmido) passando-se 5g da amostra in natura por
peneiras apropriadas em separar as frações areia, silte e argila, com água superpura (Damatto, 2010).
Determinação da idade e taxa de sedimentação - realizada pelo método do

210

Pb. As amostras de

sedimento resultantes do fatiamento de cada perfil foram peneiradas na malha 0,062mm, secas a 60oC e
após secagem maceradas, pulverizadas e submetidas ao procedimento radioquímico que consiste na
dissolução de 1,00g da amostra (duplicata) com ácidos minerais, HNO3conc e HF 40%, e H2O2 30%,
em digestor de micro-ondas, e submetidas a um procedimento radioquímico sequencial para determinar
226

Ra e

210

Pb. Este procedimento consiste de uma precipitação inicial de Ra e Pb com H2SO4 3M,

dissolução do precipitado com ácido nitrilo tri acético (pH básico), precipitação de Ba (226Ra)SO4 com
sulfato de amônio e precipitação de 210PbCrO4 cromato de sódio 30%. A concentração do

226

Ra e 210Pb

foram determinadas pela medida alfa total do precipitado de Ba (226Ra)SO4 e pela medida beta total do
precipitado de

210

PbCrO4, respectivamente. Ambos os radionuclídeos foram medidos em um detector

proporcional de fluxo gasoso de baixa radiação de fundo e as idades e taxa de sedimentação foram
calculadas pelo modelo CRS (Noller, 2000; Damatto, 2011).

3. Resultados e conclusões
Na FIG. 1 são apresentados os resultados da análise granulométrica e da datação da Salina 6s.
Observa-se que a composição granulométrica predominante deste perfil é a fração areia, apresentando
um valor médio de 88 ± 8%, valor característico dos solos do Pantanal (Alho et al, 188; Damatto et al
2011) e concordante com Fávaro et al (2006) que estudaram os sedimentos de salinas do Pantanal da
Nhecolândia. A curva da datação para este perfil apresenta uma tendência linear (r = 0,9579) desde
0 cm, ano de 2010, até 88 cm, ano de 1884, fornecendo uma taxa de sedimentação média de
0,698 cm.a 1, valor concordante com Fávaro et al (2006) e característico dos ambientes lacustres do
Pantanal.
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Figura 1. Composição granulométrica e datação do perfil da Salina 6s.
Na Fig. 2 são apresentados os resultados da % de areia, % de silte + argila e da datação da
Salina AL. Neste perfil não foi possível ser feita a análise granulométrica completa (% areia, % silte e
% argila) devido a pouca quantidade de amostra, pois parte das amostras foram utilizadas em outras
análises, não apresentadas neste trabalho.
Observa-se que neste perfil as porcentagens de areia, 55 ± 7%, e de silte + argila, 44 ± 7%, são
menores quando comparadas com as do perfil da Salina 6s, indicando processos de deposição de
sedimentos finos. Este perfil possui também uma coloração muito mais escura que o perfil S6s devido
provavelmente à alta concentração de matéria orgânica presente. Estes resultados de análise
granulométrica do perfil Salina AL estão de acordo com Damatto et al (2011), quando estudaram
também duas salinas do Pantanal da Nhecolândia.
A curva da datação apresenta uma taxa de sedimentação média de 1,16 cm. a-1 e uma tendência
linear menor que a da Salina 6s, r=0,8589. Podem-se observar ao longo da curva três diferentes taxas de
sedimentação: a primeira de 0,4 cm. a-1, de 2010 a 1970, a segunda de 0,8 cm. a-1, de 1960 a 1950 e a
terceira de 2,62 cm. a-1 de 1954 a 1941, valores crescentes do presente ao passado.
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Figura 1. Composição granulométrica e datação do perfil da Salina AL
Os resultados mostram a existência de taxas de sedimentação diferentes entre as lagoas.
Enquanto a taxa de sedimentação da Salina 6s aparece relativamente constante, a da Salina AL
apresenta taxas mais variáveis e indícios de misturas de sedimentos. Essa variabilidade poderia
caracterizar uma salina que chega a secar totalmente durante eventos de seca excepcional no Pantanal,
que provoca retração dos sedimentos e abertura de largas fendas de contração, que favorecem uma
redistribuição de um material superficial em profundidade pela ação de ventos, ou quando se iniciam as
chuvas. Nestas condições o 210Pb presente no sedimento pode migrar de uma camada para outra.
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Resumo
O estuário do rio Timbó, localizado no município de Paulista, PE, é um estuário que exibe altos índices de
produtividade primária com expressiva vegetação de mangue, sendo considerado um dos mais férteis da região.
Este ambiente estuarino, ainda em razoável estágio de conservação, vem sendo ameaçado pela operação de
fábricas ao seu redor, pelo crescimento populacional e ocupação desordenada do litoral causando a sua
degradação. Os objetivos deste trabalho foram avaliar uma provável contaminação histórica deste ecossistema
natural, determinando em um perfil de sedimento, a concentração dos elementos traços, As, Ba, Br, Ce, Co, Cr,
Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb e Zn, por análise por ativação neutrônica
instrumental, AANI, datado pelo método do 210Pb.
Palavras chave: estuário do rio Timbó, elementos traço, sedimento, datação, taxa de sedimentação, 210Pb
Abstract
The estuary of Timbó river, located in the city of Paulista, PE, is an estuary that exhibits high rates of primary
productivity with significant mangrove vegetation and is considered one of the most fertile in the region. This
estuarine environment, still in reasonable stage of conservation, is being threatened by the operation of factories,
population growth and uncontrolled occupation causing coastal degradation of this ecosystem. The objectives of
this study were to evaluate a possible historic contamination of this natural ecosystem, determining in a sediment
core the concentration of trace elements, As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm,
Ta, Tb, Th, U, Yb and Zn by instrumental neutron activation analysis, AANI, dated by the 210Pb method.
Key words: Timbó river estuary, trace elements, sediment, dating, sedimentation rates, 210Pb

1. Introdução
Estuário é definido como um ambiente de transição entre o continente e o oceano, onde os rios
encontram o mar, resultando na diluição da água salgada. Em condições naturais são biologicamente
mais produtivos do que os rios e os oceanos que os formam, pois, apresentam altas concentrações de
nutrientes devido à descarga de água doce na parte interna e a entrada de água do mar e também aos
transportes de sedimentos em suspensão e nutrientes orgânicos e inorgânicos.
Recebem substâncias naturais e produtos de atividade do homem que podem ocasionar a
degradação da qualidade da água e também sedimentos em suspensão dos rios que os formam, devido a
processos erosivos naturais e ao longo de seus cursos ou por atividade humana. Juntamente com a
entrada de sedimentos em um estuário pode ocorrer à entrada de substâncias estranhas ao ambiente
estuarino que associadas aos processos de sedimentação podem contaminá-lo (Damatto, 2010).
A área de estudo do presente trabalho é o estuário do rio Timbó, município de Paulista, PE, cuja
área estuarina exibe altos índices de produtividade primária, uma das mais férteis da região, abrigando

expressiva vegetação de mangue (Costa e Macêdo, 1987/89). Este ecossistema estuarino que ainda
apresenta um razoável estágio de conservação vem sendo ameaçado nos últimos anos pela especulação
imobiliária, em função da potencialidade turística das praias vicinais, causando a ocupação desordenada
do litoral e consequente crescimento populacional, e pela operação de fábricas acarretando sua
degradação (Paiva et al, 2009; Nascimento, 2009).
Os objetivos deste trabalho foram avaliar uma provável contaminação histórica deste
ecossistema, determinando em um perfil de sedimento coletado neste estuário, a concentração dos
elementos traços, As, Ba, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu,Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb,
Th, U, Yb e Zn, por análise por ativação neutrônica instrumental, AANI, datado pelo método do 210Pb.
2. Materiais e Métodos
2.1. Coleta e pré-tratamento das amostras
Em 2011 foi coletado um perfil de sedimento no estuário do rio Timbó (7°50’S – 34°50’W)
com a utilização de cano de PVC pressionado contra o fundo e recuperado após estabelecimento de
vácuo de retenção. O perfil foi seccionado a cada 3 cm, as amostras foram peneiradas na malha
0,062mm, secas a 60oC e após secagem maceradas e pulverizadas para serem utilizadas nas análises.
2.2. Métodos
AANI - Para análise por ativação neutrônica instrumental, cerca de 200 mg das amostras de sedimentos
(duplicatas) e 150 mg dos materiais de referência foram pesados e submetidos à irradiação por 8 horas,
sob um fluxo de nêutrons térmicos do reator de pesquisas do IPEN. Para validação dessa metodologia
foram utilizados os materiais de referência Soil 1 (IAEA) e Soil-7 (IAEA) (Damato, 2010).
Método do

210

Pb – 1,00g da amostra de sedimento de cada fatia foi dissolvida (duplicata) com ácidos

minerais, HNO3conc e HF 40%, e H2O2 30%, em digestor de micro-ondas, e submetidas a um
procedimento radioquímico sequencial para determinar

226

Ra e

210

Pb. Este procedimento consiste de

uma precipitação inicial de Ra e Pb com H2SO4 3M, dissolução do precipitado com ácido nitrilo tri
acético (pH básico), precipitação de Ba (226Ra)SO4 com sulfato de amônio e precipitação de 210PbCrO4
cromato de sódio 30%. As concentrações de 226Ra e 210Pb foram determinadas pela medida alfa total do
precipitado de Ba (226Ra)SO4 e pela medida beta total do precipitado de

210

PbCrO4 (Damatto et al,

2011). Ambos os radionuclídeos foram medidos em um detector proporcional de fluxo gasoso de baixa
radiação de fundo e as idades e taxa de sedimentação foram calculadas segundo Noller(2000).
3. Resultados e conclusões
Na Fig 1. é apresentada a curva da datação para o perfil que apresenta uma forte tendência
linear (r = 0,9579) desde 0 cm, ano de 2012, até a última fatia, 27-30cm, ano de 1941, fornecendo uma
taxa de sedimentação média de 0,423 cm.a 1; valor concordante com Fávaro et al (2007) que estudaram
o sedimento do estuário do rio Botafogo, PE.

Figura 1 - Datação do perfil do estuário do rio Timbó, PE.
Na TAB. 1 são apresentados o ano de cada fatia, as
concentrações, em mg.kg-1, a média dos valores com o
desvio padrão dos elementos traços analisados e os valores
da Crosta Continental Superior - CCS, de Wedephol
(1995). Os valores médios de concentração dos elementos
traços foram normalizados pelos valores da CCS e são
apresentados na FIG.2. Pode-se observar que somente os
Taxa de sed. = 0,423 cm/a

elementos As, Br, Ca, Hf e U apresentaram valores maiores
que os da CCS; os outros elementos encontram-se

levemente maiores, muito próximos ou empobrecidos.
Figura 2 – Valores médios de
concentração dos elementos traços
normalizados pelos valores da CCS
Damatto (2010), Luiz-Silva et al
(2006) e Quinália (2006), também
encontraram altos valores para os
elementos As e Br quando estudaram
sedimento de superfície e em perfis da Baixada Santista, SP. Os autores concluíram que os valores
obtidos nos ecossistemas estudados poderiam ser considerados como níveis de referência da região,
mesmo sendo suas concentrações superiores aos valores da CCS. Esta mesma conclusão pode ser
adotada para os valores obtidos para a concentração destes elementos no presente trabalho, uma vez que
Favaro et al (2006) também encontraram altos valores do elemento As quando estudaram o sedimento
do estuário do rio Botafogo.
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Tabela 1 - Concentrações, em mg.kg-1, dos elementos traços analisados no perfil coletado no estuário do
rio Timbo, média dos valores com o desvio padrão e os valores da Crosta Continental Superior de
Wedephol (1995).
cm

data

0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

2012
2005
1998
1993
1988
1981
1974
1970
1967
1941

M ± DP

As
7,0
8,3
8,4
8,4
9,8
9,2
9,5
8,9
9,0
9,7

data

0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

2012
2005
1998
1993
1988
1981
1974
1970
1967
1941

M ± DP

499
521
499
560
538
511
495
523
451
457

data

0,0
3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0

2012
2005
1998
1993
1988
1981
1974
1970
1967
1941

M ± DP

Br
28
20
20
31
21
46
24
25
22
23

38
33
38
34
37
36
40
40
37
37

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Ca(%)
6
5
5
7
5
4
4
4
4
4

14,6
11,7
11,4
11,6
11,7
12,8
13,0
12,2
11,2
11,1

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,5
0,4
0,4
0,2
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4

Ce
51
54
60
73
61
62
75
66
64
60

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Co
1
1
1
2
1
3
3
3
3
2

1,77
1,91
2,10
2,07
1,94
1,93
1,90
1,83
1,82
1,91
1,92

505 ± 34

37 ± 2

12,1 ± 1,1

63 ± 7

668

1,6

4,2

64

Eu
0,62
0,72
0,79
0,77
0,79
0,81
0,83
0,71
0,76
0,66

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Fe(%)
0,06
0,04
0,04
0,08
0,04
0,05
0,08
0,06
0,05
0,05

0,97
1,04
1,15
1,13
1,10
1,07
1,11
1,09
1,05
1,04

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Hf
9,4
10,1
14,0
19,0
14,4
14,2
15,8
15,7
14,2
13,2

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

La
0,3
0,3
0,4
0,7
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,3

0,75 ± 0,07 1,07 ± 0,05 14,0 ± 2,8
0,9

cm

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,5

CCS

CCS

Ba
0,5
0,4
0,4
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5

8,8 ± 0,8

CCS
cm

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3,5

Sc
2,72
2,89
3,02
3,14
3,08
2,92
3,07
2,96
2,79
2,83

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3,80
3,44
4,57
5,30
4,68
4,25
4,44
4,50
4,43
4,09

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,52
0,60
0,58
0,70
0,60
0,56
0,58
0,49
0,81
1,05

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Lu
0,5
0,4
0,4
0,7
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4

0,24
0,22
0,27
0,34
0,28
0,26
0,24
0,30
0,28
0,26

27 ± 2

0,96 ± 0,09

35

3,7

Nd
0,03
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

14
23
35
30
27
23
29
25
23
26

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rb
1
2
3
3
2
1
1
1
1
1

44
42
44
41
43
39
44
42
43
45

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4,5

2,2

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,10
0,07
0,07
0,09
0,07
0,07
0,08
0,08
0,05
0,07

Sb
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

0,09
0,15
0,13
0,17
0,15
0,11
0,18
0,19
0,15
0,24

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03

25 ± 6

43 ± 2

0,16 ± 0,04

0,32

26

110

0,20

0,53
0,50
0,57
0,61
0,58
0,56
0,56
0,54
0,51
0,49

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Th
0,08
0,05
0,06
0,09
0,06
0,08
0,06
0,07
0,06
0,06

9,1
10,3
12,0
14,9
13,7
10,5
13,4
11,9
11,2
10,6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

U
0,37
0,35
0,41
0,72
0,47
0,30
0,37
0,33
0,31
0,30

2,95
2,96
3,48
3,41
3,04
3,42
3,70
3,23
3,43
2,97

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Yb
0,32
0,21
0,25
0,28
0,17
0,18
0,19
0,19
0,16
0,14

1,48
1,49
1,68
1,94
1,85
1,70
1,74
1,96
1,74
1,55

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Zn
0,11
0,08
0,09
0,15
0,10
0,09
0,10
0,11
0,10
0,09

2,94 ± 0,14 4,35 ± 0,51 0,65 ± 0,17 0,55 ± 0,04 11,8 ± 1,78 3,26 ± 0,27 1,71 ± 0,17
11,0

1,01
1,02
0,95
0,94
1,00
0,93
1,03
1,03
0,73
0,93

0,27 ± 0,03

Tb
0,05
0,05
0,04
0,09
0,04
0,04
0,13
0,10
0,09
0,09

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,10
10

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Cs

23
27
28
28
27
28
30
28
25
27

30

Ta
0,14
0,08
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Cr
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

29,5 ± 3,5

5,8

Sm
0,10
0,07
0,08
0,11
0,09
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07

24,5
25,2
29,3
35,9
29,5
28,7
34,2
30,6
29,6
27,5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,66

10,3

2,50

2,20

33
35
32
33
24
30
28
27
31
26

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

30 ± 4
71
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Resumo - O Complexo de Brejo Seco é um corpo máfico-ultramáfico com 9 km de extensão e
3,5 km de espessura, localizado no extremo oeste da Faixa Riacho do Pontal. Sua estratigrafia
magmática consiste em quatro zonas principais, que caracterizam um padrão de fracionamento
magmático típico de intrusões acamadadas. Estudos prévios relacionam sua gênese aos
complexos ofiolíticos, mas esta interpretação requer maiores investigações. Novos dados
litoestratigráficos, petrográficos e geoquímicos indicam que sua colocação possa ter ocorrido
em crosta continental.
Abstract - The Brejo Seco mafic-ultramafic Complex is a 9 km-long and 3,5 km-thick body
hosted in western of Riacho do Pontal belt. Magmatic stratigraphy consists of four main zones,
which feature a pattern of magmatic fractionation of typical layered intrusions. Previous studies
associate its genesis with ophiolitic complexes, but this interpretation requires further
investigations. New lithostratigraphic, petrographic and geochemical data indicate that
emplacement could have occurred in a continental crust.
Palavras-chave: Complexo de Brejo Seco, Faixa Riacho do Pontal, ofiolito

1. Introdução

O significado geotectônico das rochas máficas-ultramáficas ao longo dos
cinturões móveis que contornam o Cráton São Francisco é controverso. Diversas
destas unidades, incluindo o Complexo de Brejo Seco, já foram consideradas ofiolitos
e posteriormente reposicionadas em um novo ambiente tectônico (p.ex. Marimon
1990, Oliveira & Tarney 1990, Ferreira Filho et al. 1992). Neste trabalho são
apresentados novos dados litogeoquímicos e uma estratigrafia para o Complexo de
Brejo Seco.
2. O Complexo de Brejo Seco
O Complexo de Brejo Seco, sudeste do Piauí, aflora na borda oeste da Faixa
Riacho do Pontal. É delimitado de forma tectônica a

norte, por rochas

metassedimentares, e a sul, por uma intrusão granítica, possivelmente associada à
Suite Rajada (~650 M.a). A oeste é coberto pela Bacia do Parnaíba e a leste
sedimentos eluvio-coluvionares impedem sua exposição. Consiste em um típico

complexo ígneo acamadado, de direção E-W, com 3,5 km de espessura e 9 km de
extensão. Está invertido tectonicamente e mergulha em média 60° para norte. Pode
ser dividido em quatro zonas principais:
- Zona Máfica Inferior (ZMI): pode alcançar 400 m de espessura. É constituída por
leucotroctolito (Pl+Ol cumulado) e gabro (Pl+Cpx cumulado, abreviações dos minerais
segundo Whitney e Evans 2010).
- Zona Ultramáfica (ZU): possui 1350 m de espessura. É formada por dunito
predominantemente adcumulático (Ol cumulado) e por intercalações delgadas de
troctolito (Ol+Pl cumulado).
- Zona Máfica Transicional (ZMT): possui espessura máxima de 450 m. É constituída
por leuco e mesotroctolito (Ol+Pl cumulado).
- Zona Máfica Superior (ZMS): pode alcançar 1600 m de espessura. É subdividida nas
unidades A e B. A Unidade A (UA) é composta essencialmente por gabro (Pl+Cpx
cumulado) e por uma lente de dunito adcumulático (Ol+Pl cumulado). A Unidade B
(UB) é formada por ilmenta-magnetita gabro (Pl+Cpx+Ilm+Mag+Ap cumulado),
ocorrendo

Ilmenita-magnetitito

(Mgt+Ilm

cumulado)

e

anortosito

(Pl+Cpx+Ap

cumulado) subordinados.
A seguinte sequência de cristalização foi definida para o magma parental do
complexo: Ol±Chr » Ol+Pl±Chr » Ol+Pl+Cpx±Chr » Pl+Cpx » Pl+Cpx+Ilm+Mag+Ap.
3. Distribuição dos Elementos Terras-Raras (ETR) no Complexo de Brejo Seco
A composição química de rocha-total dos ETR, normalizada ao condrito C1
(Sun & McDonough 1989), é apresentada em diagramas multi-elementares para os
principais litotipos do Complexo de Brejo Seco (Fig.1).
Amostras de dunito foram coletadas ao longo da ZU e possuem ETR total entre
1,03 e 20,08 ppm. O padrão de distribuição dos ETRL (leves) é bastante heterogênio,
com valores (La/Yb)N entre 1,11 a 17,03 e (La/Sm)N entre 1,22 a 6,45. As razões
(Gd/Yb)N variam entre 0,49 e 3,49, mas em geral marcam um padrão plano de
distribuição dos ETRP (pesados). Algumas amostras possuem anomalias negativas de
Ce (Fig. 1a).
Duas amostras de troctolito provenientes da ZMI (Fig.1b) possuem ETR total
iguais a 5,21 e 5,86 ppm. Apresentam um padrão de enriquecimento em ETRL, com
razões (La/Yb)N de 5,63 e 16,73 e (La/Sm)N de 3,22 e 5,01. As razões (Gd/Yb)N de
1,35 e 2,89 mostram um leve enriquecimento de ETRI (intermediários) em relação ao
ETRP. Amostras de troctolito coletadas na ZMT e na ZMS (somente a amostra FRP232) possuem ETR total entre 2,35 e 4,90 ppm. Mostram um leve padrão de
enriquecimento em ETRL, com razões (La/Yb)N de 3,07 a 5,37 e (La/Sm)N de 2,15 a

3,07. Os valores de (Gd/Yb)N entre 1,07 a 1,86 indicam uma distribuição
aproximadamente plana para os ETRP (Fig.1c). Os valores de Eu* para todos os
troctolitos variam entre 1,76 e 3,84, e marcam a anomalia positiva de Eu constituída
pelos cumulus de plagioclásio.
A variação composicional das rochas gabróicas representa o fracionamento
especificamente do topo da câmara magmática, já que todos os gabros e ilmenitagabros foram coletados nas unidades A e B, respectivamente. A Unidade A possui
ETR total entre 8,31 e 13,89. Apresenta um padrão plano de ETR, com razões
(La/Yb)N entre 0,91 a 2,11 e (La/Sm)N de 0,67 a 1,73. Os valores de (Gd/Yb)N variam
entre 1,07 e 1,62 (Fig.1d). A Unidade B possui ETR total entre 8,91 a 32,67 ppm.
Possui um padrão plano de ETR, com razões (La/Yb) N entre 0,89 a 2,69 e (La/Sm)N
entre 0,71 a 1,38 (Fig.1e). Os valores (Gd/Yb)N estão entre 1,15 e 1,68. Os dados de
Eu* na Unidade A variam de 1,07 e 1,62 e na Unidade B entre 1,26 e 2,30. Ambas as
anomalias estão associadas a presença de plagioclásios cumulus.

Figura 1: Distribuição dos ETR no Complexo
de Brejo Seco. a) Zona Ultramáfica. b)
Zona Máfica Inferior. c) Zona Máfica
Transversal. d) Unidade A. e) Unidade B

4. Discussão
A presença de um espesso pacote basal de cumulados ultramáficos sugere um
magma parental primitivo para o Complexo de Brejo Seco. A sequência de

cristalização olivina-plagioclásio-clinopiroxênio indica uma afinidade toleítica e
condições de elevada temperatura (cerca de 1250 °C) e baixa pressão (< 1 Gpa)
durante a cristalização.
As relações (La/Yb)N nos troctolitos basais e nas rochas ultramáficas são
compatíveis com um magma parental contaminado por material siálico, como
exemplificado pelos complexos de Bushveld (Roelofse & Ashwal 2012) e Niquelândia
(Pimentel et al. 2004).
As anomalias negativas de Ce geralmente ocorrem em rochas ígneas
submetidas ao metamorfismo/hidrotermalismo de fundo oceânico, mas também estão
presentes em rochas ígneas intrudidas na crosta continental (Meen 1990, Goulart &
Carneiro 2007). O fracionamento do Ce a partir dos ETR é vinculado a oxidação em
condições de baixa pressão, assim a determinação da fugacidade de oxigênio durante
a cristalização e serpentinização dos dunitos podem ajudar a esclarecer esta questão.
5. Conclusão
Os resultados geológicos e litogeoquímicos são consistentes com uma intrusão
de magma primitivo (e.g. alto MgO) alojado em crosta continental para o Complexo de
Brejo Seco. Estudos isotópicos que estão sendo desenvolvidos podem fornecer um
suporte adicional a esta interpretação e verificar sua coerência.
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Resumo
Este trabalho apresenta os resultados obtidos na prospecção geoquímica da folha
planialtimétrica São José do Mipibu na escala (1:100.000), realizada pela CPRM (Serviço
Geológico do Brasil). Neste levantamento foram amostrados sedimentos ativos de corrente
e concentrados de bateia, de aluvião. As anomalias individuais e zonas anômalas
identificadas poderão contribuir na identificação de corpos de rocha máfica e ultramáfica
com características mineralógicas e geoquímicas distintas. As zonas anômalas podem
caracterizar alguns importantes alvos de pesquisa para minerais e rochas relacionadas.
Palavras-chave: Prospecção Geoquímica, Recursos Minerais, Rochas máficas e
ultramáficas.
Abstract
This paper presents the results obtained in geochemical prospecting planialtimetric sheet
São José do Mipibu (1:100,000) held by CPRM (Geological Survey of Brazil). In this survey
we sampled sediments asset arising, pan concentrates from alluvial. The individual
anomalies and anomalous zones identified may contribute to the identification of mafic and
ultramafic rock bodies with different geochemical and mineralogical characteristics. The
anomalous zones may characterize some important research aims to minerals and related
rocks.
Keywords: Exploration Geochemistry, Mineral Resources, mafic and ultramafic rocks.

1. Introdução
As atividades de prospecção geoquímica nos mapeamentos geológicos regionais
objetivam gerar informações quantitativas de elementos traços e minerais em
sedimentos de corrente visando os mapas de recursos, que acompanham os
levantamentos geológicos básicos. Este trabalho apresenta uma síntese dos
resultados da prospecção geoquímica da folha São José do Mipibu, em escala
1:100.000,

sudeste do Estado do Rio Grande do Norte, que foi realizado pelo

Serviço Geológico do Brasil, Superintendência Regional de Recife, inserido no
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.

2. Materiais e Métodos
A distribuição das estações de amostragem obedeceu a um padrão regular, de
forma a abranger a maior área da folha (figura 1). As amostras de sedimento ativo
de corrente foram coletadas em 240 estações, de forma composta num raio máximo
de 25 metros. Em 11 estações, aleatoriamente distribuídas, foram coletadas
duplicatas de campo no mesmo local da estação de amostragem original. As
amostras de concentrados de bateia coletadas num volume de 20 litros, em 65
estações de coleta, nos trechos da drenagem com concentradores naturais (curvas,
corredeiras, etc.), (Lins, 2010).
As amostras de sedimentos de corrente enviadas para análise na SGS Geosol
LTDA, obedeceram ao seguinte processo analítico: (i) secadas a 60°C e peneiradas
a 80 mesh; (ii) digeridas com água régia; e (iii) analisadas para 53 elementos traços
por ICP-MS e ICP-AES.
3. Resultados obtidos
Não houve variação significativa nos resultados entre os indivíduos dos pares de
amostras (amostras principais e suas duplicatas de campo) e a pequena variação
pode ser atribuída a um fator natural, representado pela diferença de material nas
drenagens, e aos fatores introduzidos como a preparação de cada uma das
amostras. Os resultados analíticos destes pares de amostras foram submetidos ao
teste estatístico t-student. Dessa forma a variância de amostragem e análise dos
demais elementos pode ser considerada muito pequena em relação à variação
natural dos teores dos elementos nas amostras, e os resultados analíticos das
amostras colhidas são, portanto, confiáveis e aptos para o processamento
estatístico.
O teste de variância revelou resultado negativo para os elementos Ag, Hf, Hg, Cs,
Hg, Mg, P, Rb, S e Sc, enquanto que para os elementos B, Ge, In, Re, As, Li, Ta, e
Au, os cálculos foram prejudicados pelo grande número de valores abaixo do limite
de detecção. O estabelecimento dos valores limiares nos sedimentos de corrente foi
baseado numa análise estatística simples: a média geométrica multiplicado pelo
desvio geométrico ao quadrado. A média geométrica representa melhor os
elementos traços, que normalmente possuem uma distribuição log normal. Foram
identificadas 53 estações anômalas individuais, que dividimos em grupos de

afinidades litológicas/mineralógicas. O primeiro grupo de anomalias significativas de
Ni, Ti, V e Fe, representam elementos associados às mineralizações em rochas
máficas e ultramáficas. Estas anomalias podem está associadas às lentes de
anfibolitos que se encontram cortando as biotitas-hornblenda migmatitos do
Complexo Serrinha Pedro Velho e no Complexo Brejinho (figura 1).
Outro grupo de anomalias significativas observado é de ETR (Ce, U, Th e La). Neste
caso, ETR são

em decorrência de magmatismo granítico neoproterozóico

representado pelas Suítes São João do Sabugi, e Dona Inês; além dos diques
graníticos que cortam os gnaisses e ortognaisses do complexo Pedro Velho.
Anomalias de U e Th são observadas de maneira dispersas e encontram-se
associadas a anomalias de La, Ce, e outros terras raras.
As anomalias de Nb, Be, W e Sn, ocorrem, sobretudo onde afloram os plútons
constituídos de biotita granitos a granodioritos calcioalcalino de alto potássio com
fases de mistura da Suíte Itaporanga. Nos ortognaisses encaixantes observa-se a
presença de diques pegmatíticos possivelmente associados ao plutonismo citado.
As estações que apresentam anomalias significativas de P estão situadas nas
bacias hidrográficas situadas e disseminadas por toda área onde afloram plútons da
Suíte Dona Inês, mais precisamente hornblenda sienito médio a fino, com enclaves
sieníticos e xenólitos.
Estações anômalas de Ag são encontradas principalmente, nas proximidades de
Nova Cruz onde aflora rochas do Complexo Serrinha Pedro Velho, onde é possível
observar rochas sofrendo processo de hidrotermalismo, e este pode está ligada a
percolação de fluidos através de cisalhamento regional.

Figura 1 – Esboço geológico da folha São José do Mipibu com as estações amostradas.
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Resumo: Foram determinadas as concentrações dos elementos terras raras (ETRs) em 18
pontos, da Bacia do Rio Campo Belo (Itatiaia, RJ), que, foram normalizadas para um padrão de
referência comum (condrito). Nesta bacia hidrográfica, há um predomínio de rochas alcalinas
do tipo sienitos, cuja composição mineralógica principal é de feldspato potássio responsável
pela anomalia positiva do Európio (Eu) nas águas.
Palavras-chave: Geoquímica, Itatiaia, bacia hidrográfica, Rio de Janeiro, sienitos.
Abstract: It is presented the determination of rare earth element (REE) concentrations in 18
points in the basin of the Campo Belo river (Itatiaia, RJ). The samples were normalized from the
values standard of chondrites. The principal rock is the Sienito with predominance of the kfeldspar. The patterns showing strong positive anomalies Europium (Eu) are associated with
the mineralogical composition of the syenitic rocks.
Keywords: Geochemical, Itaitiaia, hidrographic basin, Rio de Janeiro, syenites.

1. Introdução
Os processos geológicos como o intemperismo ocorrido nas rochas e nos
solos disponibilizam elementos maiores e elementos-traço para o meio ambiente que
são transportados, no caso de regiões tropicais principalmente pelos corpos d’água
(PARRA, 2006). De acordo com MANSUR et. al (2008), as rochas alcalinas são
caracterizadas por serem ricas em elementos como sódio e potássio. O sienito é uma
rocha alcalina predominante do maciço do Itatiaia, região sudeste do estado do Rio de
Janeiro, cuja composição mineralógica principal compreende predominantemente
feldspatos alcalinos (ortoclásio, microclina e albita) e quantidades menores de
plagioclásio

(oligoclásio),

piroxênios

(augita,

egirina-augita,

egirina),

anfibólio

(hornblenda) e biotita (UNESP, 2012). Dentre as rochas do estado do Rio de Janeiro,
as alcalinas são as mais recentes, tendo se formado entre 70 e 40 milhões de anos.
Segundo Figueiredo (1985), os elementos terras raras (ETRs) ou os
lantanídeos são um grupo de 15 elementos que possuem características homogêneas:
Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Promécio (Pm), Samário
(Sm), Európio (Eu), Gadolínio (Gd), Térbio (Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio
(Er), Túlio (Tm), Itérbio (Yb) e Lutécio (Lu). Estes elementos possuem números
atômicos que variam de 57 (La) a 71 (Lu). Geralmente, os ETRs de números atômicos
mais baixos que o Eu são denominados de terras raras leves (TRL), enquanto que os
de maiores números atômicos são denominados de terras raras pesadas (TRP). Estes

elementos possuem baixas concentrações em água fluviais e são transportados em
associação com o material particulado em suspensão. O presente trabalho teve como
objetivo estabelecer o padrão de distribuição dos ETRs na Bacia hidrográfica do rio
Campo Belo, na região do Parque Nacional do Itatiaia.
2. Materiais e Métodos
2.1 Área de Estudo
O Parque Nacional do Itatiaia (PNI) criado em 1937 está situado a sudoeste do
Estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Resende e Itatiaia e, ao Sul de Minas
Gerais, abrangendo os municípios de Itamonte, Alagoa e Bocaina de Minas. Na região
encontram-se as elevações do Planalto do Itatiaia onde se localiza o ponto culminante
chamado Pico das Agulhas Negras, com altitude de 2.787m - o sétimo ponto mais alto
do Brasil (FBDS, 2000).
O maciço do Itatiaia constitui uma intrusão alcalina de arranjo semicircular "ring dyke" - (TEIXEIRA, 1961) que foi soerguida, juntamente com o embasamento
granítico e gnáissico da Mantiqueira, onde predominam rochas como sienitos, foiaítos,
pulaskitos, quartzosienitos, granitos alcalinos, brechas e tinguaítos (MODENESI e
TOLEDO, 1993).

Figura 1: Localização dos pontos de coleta ao longo do rio Campo Belo, Itatiaia, RJ.

Na parte sudeste do parque do Itatiaia encontra-se o rio Campo Belo, que é
considerado o mais importante da região que abastece a cidade de Itatiaia (FBDS,
2000). A bacia em questão possui aproximadamente 60 km2 e estende-se desde as
vertentes do planalto de Itatiaia (2400 - 2600m de altitude) até a margem esquerda do
Rio Paraíba do Sul (~400m).

2.2 Metodologia
Foram coletadas amostras de águas superficiais em 18 pontos na bacia
hidrográfica do rio Campo Belo (Figura 1). As amostras foram analisadas no
Laboratório de Hidrogeoquímica da UFF por espectrômetro de massa com plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS) (Thermo Fisher Scientific) de baixa resolução
(quadrupolo).
O método utilizado está de acordo com a metodologia US EPA 6020A (EPA,
2007). Este método descreve a determinação multi-elementar de analitos por ICP-MS
em amostras ambientais. Os elementos terras raras medidos em μg L-1 foram: La, Ce,
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Para o cálculo da anomalia do Európio
foi utilizada a fórmula (Eu/Eu*) = EuN/[(EuN)(GdN)]1/2 (Taylor & McLennan,1985).
3. Resultados e discussão
A tabela 1 apresenta a concentração média dos ETRs nos 18 pontos
coletados. Entre os ETRs leves, o Pr foi o elemento mais abundante. Já entre os ETRs
intermediários Tb foi o predominante. Entre os ETRs pesados, Tm apresentou maior
concentração, em contraste, o elemento Yb apresentou menores concentrações. As
concentrações normalizadas dos ETRs pelo condrito (figura 2) apresentaram um
padrão suavizado para os leves com o enriquecimento dos elementos pesados.
Tabela 1: Médias dos elementos terras raras nos 18 pontos coletados e a classificação
La

Ce

Pr

Nd

11,53 6,56 12,43 5,06
Terras Raras Leves

Sm
6,24

Eu

Gd

Tb
Dy
Ho
µg/L
12,25 4,32 17,02 2,77 10,93
Terras Raras Intermediários

Er

Tm

Yb

Lu

4,18 26,31 3,70 24,04
Terras Raras Pesados

Figura 2: Concentração dos elementos terras (ETRs) normalizada a um valor de referência condrítico.

Além disso, pode-se observar que os ETRs ímpares predominam sobre os
valores dos ETRs pares no intervalo que vai de ETRs leves à ETRs intermediários,

ocorrendo uma inversão deste padrão a partir do Európio (Eu) até os ETRs pesados.
Entre os ETRs pesados observa-se um padrão de distribuição em “Serra” como é
observado nos ETRs no sistema solar.
Na figura 2, o valor médio da anomalia do Eu foi de 2,41, (valor maior que 1,0)
equivalendo a uma anomalia positiva coincidindo com as anomalias positivas dos
feldspatos. O Eu, no seu estado de valência +2 é facilmente incorporado aos
plagioclásios e feldspatos alcalinos enquanto que nesses minerais há certa
incompatibilidade com os demais ETRs que possuem valência unicamente +3. A
anomalia positiva do Eu era de se esperar, pois a mineralogia predominante do local é
de feldspato alcalino, o que indica que as concentrações de ETRs na água são
provenientes do processo de intemperismo das rochas alcalinas.
4. Conclusão
A análise da anomalia positiva do Eu nas águas do Rio Campo Belo pôde
explicar que o enriquecimento de ETRs, numa região de rochas alcalinas, está
associado principalmente ao intemperismo dos feldspatos e permitiu concluir também
que predomina um enriquecimento relativo dos ETRs pesados.
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Resumo
Metavulcânicas com composições incomuns, ocorrem intercaladas aos metassedimentos
paleoproterozóicos da unidade inferior do Supergrupo Espinhaço, na porção meridional da Serra do
Espinhaço (Minas Gerais, Brasil). Elas são conhecidas pela designação de filito hematítico. Mostram
completa transformação dos minerais primários para sericita e óxidos de Fe-Ti e, em consequência,
grande mudança de sua composição química em termos de elementos maiores, impedindo
comparações diretas com qualquer agrupamento ígneo conhecido. Entretanto, as elevadas
concentrações absolutas e a distribuição de elementos traços de menor mobilidade como Zr, Y, Th,
Nb e elementos terras raras em todas as amostras analisadas mostram notável homogeneidade e
grande semelhança com os padrões representativos de rochas alcalinas félsicas. Pelo menos dois
processos parecem responder pelas características especiais do filito hematítico: (1) alteração
metamórfica produzindo empobrecimento em elementos maiores e traços de maior mobilidade com
consequente enriquecimento residual dos demais elementos; e (2) enriquecimento do magma original
em Fe e K antes da extrusão.
Abstract
Metavolcanic rocks with very unusual compositions are associated to paleoproteroic metassediments
of the lower unit of the Espinhaço Supergroup in the Southern Serra do Espinhaço (Minas Gerais ,
Brazil). The volcanic rocks known as hematitic phyllite are mainly composed of sericite and Fe-Ti
oxides. Consistent with its uncommon mineral composition, the chemical constitution of hematitic
phyllite does not fall into any known igneous grouping. However, high concentrations and distribution
of trace elements as Zr, Y, Th, Nb and rare earth in all analysed samples show remarkable
homogeneity and a great similarity with the patterns representing felsic alkaline rocks. At least two
processes seem to account for the special characteristics of hematitic phyllite: (1) metamorphic
alteration producing depletion of major and trace elements of greater mobility with consequent residual
enrichment of other elements, and (2) Fe and K enrichment of magma before extrusion.

Keywords: filito hematítico, Supergrupo Espinhaço, vulcânica, rift
1.Introdução
Hematita-sericita xistos ocorrem em associação com metassedimentos terrígenos de
natureza fluvial e fluvio-marinha que constituem os depósitos da base do Supergrupo
Espinhaço na Região de Diamantina. Sobre estas rochas, sempre referidas na bibliografia
pela designação de filito hematítico, se apoiam determinações de idade que fornecem para
a sequência sedimentar idades de 1710 ± 12 Ma (Pb/Pb sobre zircões, Dussin et al. 1995),
relacionando a deposição à tafrogênese estateriana. Entretanto, apesar da importância
chave destas rochas no entendimento da evolução geológica regional, são raros os estudos
que visaram determinar as características destas rochas e a natureza de seus protólitos.
Com o objetivo de elucidar a tipologia e gênese do filito hematítico, são apresentados, neste
trabalho, dados geoquímicos obtidos para elementos maiores e traços desta rocha.

2.Geologia do Filito Hematítico
O Supergrupo Espinhaço é uma sequência metassedimentar espessa que se
estende em direção submeridiana por mais de 1000 km, a partir do centro de Minas Gerais
até o norte da Bahia. Três domínios geográficos distintos podem ser identificados na bacia:
sul, norte e a Chapada Diamantina. Em todos estes domínios, a deposição do Supergrupo
Espinhaço começou com uma fase pré-rift a qual foi seguida por uma fase rift, uma fase
transicional e terminou com uma fase sag (Martins-Neto, 2000; Pedreira e Waele, 2008). No
Espinhaço Meridional a fase pré-rift começou com a deposição dos quartzitos e
conglomerados da Formação São João da Chapada. Durante a fase rift, a subsidência
mecânica levou ao desenvolvimento de half-grabens e à deposição da Formação SopaBrumadinho, controlada por episódios de subsidência/uplift do nível de base. O filito
hematítico ocorre associado aos sedimentos da formação São João da Chapada, como
horizontes de lavas e tufos subordinados, usualmente com menos de 10m de espessura, ou
na forma de diques. Aflora, principalmente na porção axial da bacia, em uma faixa de área
estimada em 100km na direção NS e cerca de 30km de largura. Toda a sequência foi
deformada por uma série de dobramentos e falhas ligadas ao transporte de massas para
oeste, durante a Orogênese Brasiliana no Neoproterozóico/Cambriano. O grau de
deformação é variável, alto em zonas de elevado stress onde as rochas mostram uma
foliação milonítica e baixo em outros locais nos quais estruturas magmáticas podem estar
parcialmente preservadas.
O filito hematítico é essencialmente composto por sericita e óxidos de Fe-Ti. Sericita
constitui uma matriz fina e representa o produto mais comum de alteração dos minerais
primários. Localmente texturas porfiríticas estão preservadas, com sombras de grandes
cristais de feldspato, completamente substituídos por sericita, envoltos por uma matriz de
mesma composição. Relictos ocorrem raramente nos pórfiros e são sempre microclínio.
Magnetita é o óxido dominante e pode constituir até 30% da rocha. Constitui pequenos
cristais disseminados ou agregados, comumente com exsoluções de leucoxênio. É comum a
alteração para hematita, goetita e limonita. Zircão, em diminutos cristais, é acessório
comum. Turmalina é de natureza metamórfica hidrotermal (Cabral et al.2012), claramente
pós-cinemática.
3.Técnicas Analíticas e Resultados
Um conjunto de 25 amostras de filito hematítico coletadas na região de Diamantina
(Minas Gerais) foram analisadas para determinação de elementos maiores e traços por
ICPMS (CRPG, Nancy). Em 10 destas amostras foram também determinadas as
concentrações de elementos terras raras.

O filito hematítico contem altas concentrações de K 2O (4,5 a 9,2%), TiO2 (4,1 a
6,7%), Al2O3 (18,5 a 23,8%), FeO (16,8 a 37,1%) e baixas concentrações de SiO 2 (28,3 a
40,7%), Na2O (0,1 a 1,5%) CaO (traços a 1,7%) e MgO (traços a 3,7%). Estas composições
não refletem qualquer grupo de rochas ígneas conhecido. Elas são obviamente resultantes
da lixiviação de elementos de maior mobilidade com relativo enriquecimento dos mais
imóveis, durante processos de alteração secundária.
Em contraste com os elementos maiores, as concentrações absolutas e a
distribuição de elementos traços de menor mobilidade como Zr, Y, Th, Nb e terras raras em
todas as amostras analisadas mostram notável homogeneidade e razões próximas àquelas
de rochas magmáticas. Os dados indicam variáveis concentrações de elementos traços de
grande mobilidade, em especial Sr, Ba e P.
Concentrações de elementos traços incompatíveis normalizadas ao manto primitivo
mostram padrões de distribuição similares para todas as amostras analisadas (Fig.1a). As
amostras são enriquecidas em elementos litófilos de alto raio iónico (LILE), em especial K,
Rb Ba e Th relativamente aos elementos de alto potencial iónico (HFSE). As concentrações
de

elementos

terras

raras

(ETR)

normalizadas

aos

condritos

(Fig.1b)

indicam

enriquecimento dos elementos leves relativamente aos mais pesados com razões (La/Yb) N
variando entre 5,6 e 17,8. Não existem anomalias de Eu significativas.
Os padrões de distribuição de elementos traços representados nos diagramas da
Fig.1, mostram grande similaridade com padrões representativos de rochas alcalinas
félsicas.
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Figura 1: Padrões Geoquímicos do Filito Hematítico. (a) Elementos incompatíveis normalizados ao manto
primordial, (b) Elementos terras raras normalizados aos condritos. Valores de normalização são de McDonough e
Sun (1995).

4.Considerações Finais
Coerentemente com sua composição mineral única, a composição química do filito
hematítico não se insere em qualquer agrupamento ígneo conhecido. Pelo menos dois
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processos parecem responder por suas características especiais: (1) alteração metamórfica
produzindo empobrecimento em elementos maiores e traços de maior mobilidade com
consequente enriquecimento residual dos demais elementos; e (2) enriquecimento do
magma original em Fe e K refletindo a natureza de fontes peridotíticas e/ou processos de
alteração do magma antes da extrusão. Estes requisitos são necessários para explicar a
homogeneidade composicional do filito hematítico independente da posição estratigráfica e
em posições geográficas tão distantes quanto o Espinhaço Meridional e a Chapada
Diamantina. Esta homogeneidade constitui argumento contrário aos modelos genéticos
fundamentados em processos de alteração metamórfica, estruturalmente controlados e de
intensidade variável de um local para outro, os quais não podem ter sido responsáveis pelas
feições

composicionais

destas

rochas.

Além

disto,

não

existem

evidências

de

enriquecimento em Fe e K em outras rochas associadas ao filito hematítico. Além destes
aspectos, o conjunto de dados levam a algumas considerações: (1) as quantidades e
distribuição de elementos menos móveis como Zr, Y, Nb, Th e elementos terras raras são
sugestivos de um protólito magmático de natureza alcalina; e (2) Uma determinação
isotópica Sm/Nd nos filitos hematíticos fornece razões

147

Sm/144Nd=0,11909 e

Nd1730Ma =-

0,997 (Dussin, 1994). Embora um único dado exclua a possibilidade de interpretações
conclusivas e não forneça informações sobre possíveis heterogeneidades das rochas, ele é
compatível com magmas primários de natureza alcalina extraídos de fontes de composição
condrítica.
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O presente trabalho tem como objetivo quantificar os teores de diversos elementos químicos e dos
riscos à saúde humana, associados à ingestão de águas subterrâneas em áreas de requisição de
pesquisa mineral na região sudeste do estado do Piauí, abrangendo os municípios de Simões, Curral
Novo do Piauí, Betânia do Piauí e Paulistana. Teores de diversos elementos foram quantificados e
comparados à legislação brasileira (Portaria 2.914 da ANVISA e Resolução 396 do CONAMA) e os
resultados indicaram que somente 1 (uma) amostra está em conformidade com os valores permitidos.
No cálculo da avaliação de risco de efeitos não cancerígenos à saúde humana (U.S.EPA e ATSDR)
por ingestão de águas, foram utilizados somente os teores detectados para os diferentes elementos
químicos, resultando em risco à saúde de crianças em 3 (três) poços amostrados e para adultos e
crianças em 1 (um) um poço amostrado. O risco estimado recebeu maiores contribuições pelos
coeficientes de perigo relativos ao molibdênio, estrôncio, bário e mercúrio. Os dados de qualidade de
águas subterrâneas gerados nesta pesquisa, únicos para esta região, poderão servir como
referenciais geoquímicos e parâmetros comparativos, em escala temporal, para os potenciais
impactos de atividade de mineração de ferro que pretende instalar-se no espaço físico que se
estende do sul de Simões à Paulistana.
Palavras-chave: Avaliação de risco à saúde humana; Água subterrânea, Piauí State.
This study aims to quantify the levels of chemicals, assessing the human health risk in areas of
potential mineral activity in Southeast area of Piauí State, covering the municipalities of Simões,
Curral Novo do Piauí, Betânia do Piauí and Paulistana. In order to evaluate the water quality, chemical
levels were quantified and compared with Brazilian reference values (ANVISA 2914 and CONAMA
396). The results showed that only one (1) sample was in accordance with the allowed limits. The
human health risk assessment (USEPA and ATSDR) by drinking water ingestion, using the chemical
concentrations detected, showed hazard for non-carcinogenic effects to children in three (3) samples
and for adults and children for 1 (one) sample. Molybdenum, strontium, barium and mercury showed
the most important contribution. This research project´s data might be used as geochemical reference
values to evaluate iron mining potential impacts on water quality from south of Simões city as far as
Paulistana city.
Keywords: Human health risk assessment; Underground water, Piauí State.

1. Introdução
Este estudo faz parte do projeto “Avaliação de risco à saúde humana como
ferramenta à gestão ambiental dos recursos hídricos subterrâneos do Estado do Piauí”, o
qual é um dos três projetos estruturantes do Centro de Tecnologia de Mineral, em seu
campus avançado no Piauí.
A caracterização física e sócio-econômica do Estado do Piauí foi gerada a partir do
banco de dados em SGI alimentado por bases do IBGE, ANA, CPRM e DNPM para
processos minerários do estado, incluindo o tipo de minério e de processo (pesquisa,
concessão de lavra e outros). Foi adicionado à base, o cadastro de poços existentes em
cada município (SIAGAS/CPRM), com informações ou não de perfil litológico. E informação
se o município era ou não atendido pela AGESPISA para abastecimento doméstico de
águas. A partir dos mapas temáticos foi definida a atividade antropogênica predominante e

selecionados, em ordem de prioridade, os contaminantes de interesse e áreas/municípios a
serem estudados. Os municípios de Paulistana, Betânia do Piauí, Curral Novo do Piauí e
Simões foram priorizados por se localizarem em áreas com demanda de pesquisa mineral
para explotação de ferro.
Este estudo objetiva avaliar a qualidade das águas subterrâneas do embasamento
cristalino da bacia Parnaíba e de seus riscos à saúde humana, na Província Ferrífera do
Estado do Piauí.
2. Materiais e Métodos
Foram coletadas águas subterrâneas de 30 poços pertencentes às Prefeituras na
zona rural dos municípios de Paulistana, Betânia do Piauí, Curral Novo do Piauí e Simões,
utilizados no abastecimento da população humana.
As concentrações de cátions (Na+, K+, Mg2+ e Ca2+) e ânions (F-, Cl-, Br-, NO3-, SO42e Fosfato em HPO42-) das águas, foram determinadas por cromatografia de íons, e os
demais elementos constituintes destas águas (Li, B, Al, Si, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Se,
Sr, Mo, Ba, Hg, SiO2, Be, Co, Ni, As, Cd, Sn, Sb, W, Pb), por ICP-MS.
A análise de risco potencial à saúde humana foi realizada com base nos
procedimentos descritos na USEPA (1989) e ATSDR (2005). A estimativa numérica dos
riscos não-cancerígenos à saúde humana é realizada pelo cálculo do coeficiente de perigo
(QP), que relaciona a dose administrada e a dose de referência, abaixo da qual é improvável
que ocorram efeitos tóxicos na população em função desta especifica exposição ambiental.
A ingestão de água contaminada foi considerada a principal via potencial de exposição a
metais presentes nas águas subterrâneas e superficiais. A dose administrada foi calculada
conforme a equação: DA = C * Co / P, onde, DA - Dose administrada; C - Concentração do
elemento em água, Co - Consumo diário de água e P - Peso corporal. Neste estudo não foi
seguida a sugestão da U.S.EPA e ATSDR de se utilizar metade do limite de detecção de um
constituinte abaixo da faixa de detecção do aparelho, para arbitrar a concentração do
elemento, mas utilizar apenas as concentrações acima do limite de detecção.
O QP é a razão entre a DA e a dose de referência toxicológica, fornecido pela IRIS,
e o Índice de Perigo (IP), é o somatório de todos os elementos considerados e calculado por
meio da equação: IP = Σ (QP)amostra; onde, IP - Índice de perigo e QP - Coeficiente de
perigo
A metodologia ATSDR (2005), sugere como parâmetros padrão 20kg de peso
corporal e ingestão de 1l de águas por dia para crianças e 70kg e 2l de água ingeridas por
dia para indivíduos adultos, sendo estes adotados pela pesquisa.

3. Resultados e Discussão
A área deste estudo está localizada na região do Alto-Médio Canindé, nos
municípios de Paulistana, Betânia do Piauí, Curral Novo do Piauí e Simões, no estado do
Piauí, Brasil. A área está inserida no sistema ferrífero Massapê-Manga Velha, da Província
Borborema, embasamento da Bacia Parnaíba. O embasamento se estende por toda a faixa
inferior do estado do Piauí, inclusive nos municípios onde foram realizadas as coletas de
águas subterrâneas alojadas em aquíferos fraturados. Estes aquíferos são caracterizados
por sua descontinuidade lateral, estando grande parte suspensos e próximos da superfície,
com profundidades de até 40m.
A explotação mineral está prevista para ter início em 2016 (BEMISA, 2013), no trend
da zona de cisalhamento e uma formação ferrífera bandada do tipo algoma.
As águas foram classificadas quanto à sua composição, em águas cloretadas
cálcicas (24 amostras); bicarbonatadas mistas (4 amostras) e bicarbonatadas cálcicas (2
amostras). Quatro elementos se mostraram acima do valor máximo permitido (VMP) pela
portaria 2.914 do Ministério da Saúde (ANVISA, 2011): selênio, bário, fluoreto e mercúrio.
Os resultados apontam oito amostras com valores acima do permitido pela Portaria, uma
para o bário (54), uma para o mercúrio (51), duas para o flúor (40 e 57) e quatro para o
selênio (1, 14, 15 e 52). Em relação aos padrões organolépticos, apenas uma amostra
estava em conformidade com a legislação.
Em comparação com a Resolução 396 do Ministério do Meio Ambiente (CONAMA,
2008), os elementos cloreto, nitrato, sulfato, sódio, boro, manganês, ferro, alumínio, selênio,
bário e mercúrio estão em concentrações acima do VMP (valores idênticos nas duas
diretrizes, exceto para níquel), sendo o boro na amostra 53, o ferro na amostra 50, o
molibdênio na 52 e o manganês nas amostras 32 e 53, além dos elementos já citados na
comparação com portaria 2.914 (ANVISA, 2011).
Na Figura 1 são mostrados os resultados de risco à saúde de efeitos não
cancerígenos por ingestão de águas subterrâneas da área estudada, para crianças e
adultos. Apenas uma amostra apresentou risco não cancerígeno para ambas as
populações, crianças e adultos, a amostra 51. Este risco está fortemente associado à
presença de mercúrio na água. Já as amostras 52, 53 e 54 apresentaram risco não
cancerígeno somente para crianças, estando em grande parte relacionado ao molibdênio
(52), estrôncio (53) e bário (54). Todas as demais 26 amostras de águas subterrâneas não
apresentaram risco não cancerígeno à saúde humana de crianças e adultos.
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Figura 1. Índice de Perigo de efeitos não cancerígenos em crianças e adultos, pela ingestão
de águas na área do estudo.
4. Conclusão
A avaliação de risco para à saúde humana apontou presença de risco em quatro
amostras (51, 52, 53 e 54) entre as regiões noroeste de Simões a extremo nordeste de
Curral Novo do Piauí. O risco tem grande contribuição de mercúrio, molibdênio, estrôncio e
bário.
Os valores de referência hidrogeoquímico da área, estabelecidos nesta pesquisa, é
de extrema relevância para fornecer um parâmetro comparativo para potenciais impactos
gerados pela futura atividade de mineração, com início das atividades previstas para 2016,
visto que não foram constatados risco ou concentrações anômalas, para a área.
Outro fator que pode ser apontado nesta pesquisa é a diferença entre a
concentração química permitida para um elemento e a dose que a população estará exposta
ao consumir a água com determinada concentração. As concentrações iônicas acima do
VMP, estipulados pela ANVISA (2011) e CONAMA (2008), de diversos elementos não
necessariamente geram risco à saúde humana, pois das oito amostras (1, 14, 15, 40, 51, 52,
54 e 57) com elementos (Ba, F, Hg e Se) acima do VMP, somente três (51, 52 e 54)
apresentaram risco à saúde humana.
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RESUMO
O domínio crustal Pernambuco-Alagoas, Província Borborema, NE do Brasil, é caracterizado
por um volume grande de intrusões graníticas Neoproterozóicas, uma das quais forma o batólito Água
Belas-Canindé intrusivo na porção leste do domínio. Este é um batólito composto, com mais de 20
intrusões. Na porção SE do batólito podem ser individualizadas seis intrusões que formam dois
grupos petrográficos-texturais: (a) qtz monzonitos, qtz sienitos, e monzogranitos equi- a
inequigranulares, de granulação média a grossa, com biotita ± hbl, e(b) biotite álcali feldspato granitos
a granitos médios a grossos, rosa, e quartzo sienitos equigranulares róseos. As composições
químicas de rocha total são superpostas e formam tendência única de diferenciação. São
majoritariamente rochas sub-alcalinas, metaluminosas a ligeiramente peraluminosas, com razões
altas Rb/Sr (~1 a 6) e Th/Ta (até 30). Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito são
sobrepostos, muito fracionados, com enriquecimento em ETR leves em relação aos pesados, e
anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* = 0,12 a 0,62). As razões
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Sr/ Sr são altas (0,7059 a 0,70781 e

valores εNd (0,6Ga) baixos, positivos a negativos (+4,0 a -3,7), e com tDM variando de 1,2 a 0,8 Ga.
No conjunto, esses dados sugerem fontes semelhantes, possivelmente da crosta, com um forte
componente originado do manto, formados de fusão parcial de crosta inferior Meso-Neoproterozóica
possívelmente desencadeada devido a underplating de magma basáltico. Presença de enclaves
dioríticos nos plutons estudados são testemunhos de magma derivado do manto coexistente com
magma derivado da crosta. O batólito pode ter sido formado por sucessivas intrusões de magma com
variação química limitada e de idade de cristalização semelhante.
Palavras-chave: granitos, domínio Pernambuco-Alagoas, geoquímica, Sm-Nd, Rb-Sr
Abstract

The Pernambuco-Alagoas crustal domain, Borborema province, NE Brazil, is characterized by
a large volume of Neoproterozoic granitic intrusions, one of them forming the Águas Belas-Canindé

batholith that is intrusive into the eastern portion of the domain. This is a composite batholith with over
twenty intrusions. In the SE part of this batholith six intrusions can be recognized that can be grouped
into two petrographic-textural types: (a) equi- to inequigranular medium- to coarse-grained qtz
monzonites, qtz syenites, and monzogranites, with biotite and/ hornblende, and (b) medium- to
coarse-grained alkali feldspar pink biotite granites to granites, and equigranular pink qtz syenites.
Whole-rock chemical compositions are overlapping and form single trends in variation diagrams.
Rocks are mainly sub-alkalic, metaluminous to slightly peraluminous, with high Rb/Sr (~1 to 6) and
Th/Ta (up to 30) ratios. Chondrite-normalized REE patterns are overlapping, highly fractionated,
showing LREE enrichment relative to the HREE and negative Eu anomaly (Eu/Eu* = 0.12 a 0.62).
Sr/ Sr ratios are high (0.7059 to 0.7078) and εNd (0.6Ga) values are low positive to negative (+4.0
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to -3.7), and tDM varying from 1.2 to 0.8 Ga. As a whole, these data suggest similar source, possibly
from the crust, with a mantle-derived component, and that magma formed by partial melting of MesoNeoproterozoic lower crust, may be triggered by underplating of basaltic magma. Presence of dioritic
enclaves in the studied plutons is compatible with a mantle component involved in the magma
formation. The batholith may have been formed after successive batches of magma with limited
chemical composition in a short time interval.
Key-words: granites, Pernambuco-Alagoas domain, Sm-Nd, Rb-Sr

1.

Introdução
O domínio crustal Pernambuco-Alagoas da Província Borborema, NE do Brasil, é

caracterizado por um volume grande de intrusões graníticas de idade Neoproterozóica, uma
das quais forma o chamado batólito Água Belas-Canindé (BABC; Silva Filho et al., 2002),
intrusivo na porção leste do domínio. Este batólito é limitado pelas zonas de cisalhamento
Maravilha a sudeste e Jacaré dos Homens a nordeste, e pelo domínio Sergipano, a sul. É
um batólito composto, consistindo de mais de 20 intrusões intermediárias a ácidas que
formam batólitos e stocks de monzonitos, quartzo monzonitos, sienogranitos e
monzogranitos. Silva Filho et al. (2010, e referências nele) obtiveram idades U-Pb em zircão
de alguns granitóides variando de 570 Ma a 625 Ma, e idades modelo tDM variando de 0,9 a
2,8 Ga., com distribuição bimodal.
Um mapeamento geológico sistemático na escala 1:50.000 na porção sudeste do
batólito Santana do Ipanema do BABC está sendo realizado, perfazendo uma área de 1600
km2. Tem como objetivo adquirir dados para melhor interpretar as relações de campo,
individualização de diferentes pulsos magmáticos, e gerar dados petrológicos e
geoquímicos, e assim contribuir para o entendimento da evolução geotectônica do domínio
Pernambuco-Alagoas.
2. Plutons e tipos petrográficos

O mapeamento geológico permitiu identificar seis intrusões principais de dimensões
batolíticas (como Monteirópolis e Cacimbinhas) e stocks. Os contatos entre os diferentes
plutons são foto-interpretados, não tendo sido observadas no campo relações de intrusão
entre os plutons. As intrusões na porção nordeste da área mapeada estão em relevo
topográfico formando serras dque se sobressaem até 200 m em relação às áreas
circunjacentes. São dois grupos petrográficos-texturais principais: (a) quartzo monzonitos,
quartzo sienitos, e monzogranitos equi- a inequigranulares de granulação média a grossa,
com biotita ± hornblenda (plutons Minador do Negrão, Tanquinho, Minador do Lúcio,
Cacimbinhas),e (b) álcali feldspato granitos a granitos médios a grossos, rosa, com biotita
(Monteirópolis) e quartzo sienitos equigranulares róseos (Serra do Meio). Os dois primeiros
tipos são cortados por granitos rosa equigranulares de granulação fina.
3. Geoquímica de elementos maiores e traços, e isótopos Rb-Sr e Sm-Nd
Análises químicas de elementos maiores, e traços, exceto terras raras (ETR), foram
realizadas no Laboratório de Fluorescência de Raios-X, NEG-LABISE, Departamento de
Geologia, UFPE. Os ETR foram analisados no Laboratório SGS-GEOSOL, Belo Horizonte,
MG. As razões isotópicas Rb-Sr e Sm-Nd foram realizadas no Instituto de Geociências da
USP.
Apesar de algumas diferenças texturais e em minerais acessórios, análises químicas
em rocha total dos diferentes plutons mostram que eles são semelhantes. As análises
formam uma tendência única de diferenciação havendo superposição nas composições,
com teores de sílica variando de ~60 a ~75%. Os plutons Minador do Negrão e Mata Burro
são os mais diferenciados entre os analisados (SiO2 > 72%; Sr, Ba mais baixos que nos
outros plutons), enquanto que o pluton Minador do Lúcio apresenta a maior variação de
sílica (de ~60 a ~70% SiO2). Os teores de Nb são baixos (< 20 ppm) e razões Rb/Sr altas (>
1). São rochas sub-alcalinas a ligeiramente alcalinas, metaluminosas a ligeiramente
peraluminosas, com exceção de três amostras do pluton Cacimbinhas e uma do Minador do
Lúcio e de Monteirópolis, que são peraluminosas. Em sua maioria são rochas cálcioalcalinas a cálcio-alcalinas de alto potássio, exceto as do pluton Minador do Lúcio que por
seus altos teores de K são classificadas como shoshoníticas, de acordo com a classificação
de Peccerilo eTaylor (1978). Amostras do pluton Cacimbinhas passam do campo de rochas
da série cálcio-alcalina à serie shoshonítica, com ampla variação nos teores de potássio. O
total de elementos terras raras (ETR) dos granitóides varia de ~100 a ~580 ppm, e os
padrões ETR normalizados em relação ao condrito são sobrepostos, muito fracionados,
mostrando enriquecimento em ETR leves em relação aos ETR pesados, com anomalia
negativa de Eu (Eu/Eu* = 0,12 a 0,62). A maior variação na anomalia de Eu encontrada está

no pluton Tanquinho. As concentrações Rb, Y e Nb representadas em diagrama
discriminante de ambiente tectônico Y+Nb vs Rb (Pearce, 1996) caem principalmente no
campo de granitos de arco vulcânico.
As amostras analisadas apresentam razões
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Sr/86Sr altas (razões calculadas variam

de 0,7059 a 0,7078) e valores εNd (0,6Ga) baixos, positivos a negativos (+4,0 a -3,7). As
idades-modelo Nd para esses granitóides variam de 1,2 a 0,8 Ga. Ressalta-se uma amostra
do pluton Tanquinho que apresenta tDM = 0,8 Ga e εNd = +4.0; as amostras do pluton Serra
do Meio apresentam os mais baixos valores de εSr.
4. Discussão e conclusões
Dados geoquímicos e isotópicos obtidos neste trabalho mostram que os granitóides
estudados são possivelmente originados de fontes crustais semelhantes, com um forte
componente originado do manto. São rochas cálcio-alcalinas de composição intermediária a
ácida com razões altas Rb/Sr (~1 a 6) e Th/Ta (até 30), padrões de ETR muito fracionados
com anomalia negativa de Eu. Por outro lado razões iniciais
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Sr/86Sr são mais típicas de

magmas derivados de crosta continental média-inferior, e os dados εNd ligeiramente
positivos e negativos são sugestivos de magma juvenil. No conjunto os dados podem ser
interpretados como fusão parcial de crosta inferior Meso-Neoproterozóica possívelmente
desencadeada devido a underplating de magma basáltico. Presença de enclaves dioríticos
nos plutons estudados são testemunhos de magma derivado do manto coexistente com
magma derivado da crosta. O batólito pode ter sido formado por sucessivas intrusões de
magma o que explica sua composição química semelhante, e intervalo pequeno de idade de
cristalização.
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Resumo
Os complexos Arapiraca e Araticum são duas das principais unidades respectivamente dos domínios
Rio Coruripe e Canindé, na Faixa Sergipano, província Borborema, nordeste do Brasil. Na região de
Major Isidoro, Alagoas, estes complexos são compostos por uma associação metassedimentar de
xistos pelíticos, quartzitos, mármores e rochas cálciossilicáticas, com intercalações de rochas
metavulcânicas máficas e granitóides. Estas unidades estam ntercaladas e mostram foliação de baixo
ângulo com orientação geral N-S até NE-SW Os granitóides são leucocráticos, peraluminosos,
compostos por feldspato potássico, plagioclásio, e quartzo, e muscovita, com biotita, granada, zircão,
apatita e minerais opacos como acessórios. Estudos de química de rocha total de elementos maiores
e menores caracterizaram estes granitos como representantes de um magmatismo peraluminoso
relacionado à série cálcio alcalino de alto-K.
Palavras-chave: Litoquímica, Leucogranitóides, Provincia Borborema, Alagoas, NE do Brasil.

Abstract
The Arapiraca and Araticum complexes are two of the main units of the Rio Coruripe and Canindé
domains, respectively, of the Sergipano belt, Borborema province, NE Brazil. In the Major Isidoro
region, State of Alagoas, these complexes are constituted by a metasedimentary association
composed of pelitic schists, quartzites, marbles and calc-silicate rocks, with occurrences of mafic
metavolcanic and granitic rocks. These units were merged and placed under a low angle foliation with
general N-S to NE-SW trend. The granitic rocks are composed of K-feldspar, plagioclase, and quartz,
and moscovite, biotite, garnet, zircon, apatite and opaque minerals as accessory minerals. Whole-rock
chemical analyses indicate that these granites represent a peraluminous magmatism related to the
series K-high calc-alkaline.
Key-words: Lithogechemistry, Leucogranites, Province Borborema, Alagoas, NE Brazil.

1. Introdução
Neste trabalho são reportados um estudo sobre a petrografia e litogeoquímica de
leucogranitóides intercalados em rochas metassedimentares dos Complexos Arapiraca e
Araticum, respectivamente dos domínios Rio Coruripe e Canindé, Faixa Sergipano,
província Borborema, nordeste do Brasil. Os resultados deste estudo nos dão subsídios
para responder a algumas questões: (1) relação entre os leucogranitóides e as sequências
metassedimentares; (2) gênese destes granitoides; e (3) Caráter geoquímico dos
granitoides.

2. Geologia Regional
O Domínio Rio Coruripe, que inclui o Complexo Arapiraca, localiza-se na Província
Borborema e está limitado a norte pelo Domínio Pernambuco-Alagoas, através da zona de
cisalhamento de empurrão de Palmeira dos Índios. A oeste está em contato, através de
zona de cisalhamento transcorrente sinistral, com o Domínio Canindé, que inclui o
Complexo Araticum e, a sul, está parcialmente recoberto, discordantemente, por rochas
metassedimentares do Grupo Macururé.

3. Geologia Local e Petrografia
Os sheets de leucogranitóides estudados ocorrem como intercalações métricas entre
rochas

da

sequência

metassedimentar

dos

Complexos

Arapiraca

e

Araticum.

Mesoscopicamente estes leucogranitóides, apresentam uma coloração creme rosada a
esbranquiçada, com textura discretamente laminada e com frequentes níveis miloníticos. Os
leucogranitóides de composição granítica, por vezes a duas micas, são caracterizados por
apresentarem uma mineralogia rica em alumínio composta por: muscovita, granada,
plagioclásio, biotita, e microclina.

4. Materiais e Métodos
As amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório de Preparação de
Amostras e Laminação/DGEO-UFPE, para confecção de lâminas delgadas para análise
petrográfica. Duplicatas das amostras foram britadas e pulverizadas em moinho de discos
de carbeto de tungstênio para posteriores análises químicas. A análise química de rocha
total por fluorescência de raios-X foi realizada no Núcleo de Estudos Geoquímicos Laboratório de Isótopos Estáveis (NEG - LABISE)/UFPE.

5. Resultados

As análises químicas dos leucogranitóides com duas micas, tanto os do Complexo
Arapiraca como o do Complexo Araticum, caem em sua grande maioria no campo das
rochas peraluminosas no diagrama (Fig.1) proposto por Maniar & Picolli (1989). No
diagrama (Fig.3) de Peccerillo & Taylor (1976), as análises dos granitóides do Complexo
Arapiraca plotam no campo da série cálcio-alcalina a shoshonítica, preferencialmente no
campo da série cálcio-alcalina de alto potássio, enquanto que as análises dos granitóides do
Complexo Araticum caem no campo da série shoshonítica e uma análise cai no campo da
série calcio-alcalina. No diagrama TAS (Fig.2) com os campos de Middlemost (1997) para
as rochas alcalinas, transalcalinas e cálcio-alcalina, as amostras dos leucogranitóides caem
nos campos das séries cálcio-alcalina e transalcalina. No diagrama discriminante de
ambiente tectônico (Fig.4) proposto por Pearce et al. (1996), quase todas as amostras caem
no campo dos granitóides intra-placa, uma amostra do Complexo Arapiraca cai no campo
dos Granitóides sin-colisionais. Nos diagramas discriminantes de ambientes tectônicos
(Fig.4) propostos por Pearce (1996), 3 amostras caem dentro do campo de granitóides pósorogênicos, sendo uma do Complexo Araticum e duas do Complexo Arapiraca. Esta
assinatura é diferenciada no diagrama Nb versus Y (Fig.5) (Pearce et al. 1984), onde
praticamente todas as amostras caem no campo dos granitóides sin-colisionais, apenas
uma cai no campo dos granitóides intra-placas, algumas se encontram no limite entre os sincolisionais e intra-placas.

5. Conclusão
Os sheets de leucogranitóides intercalados nas sequências metassedimentares
foram classificados como peraluminosos relacionados à série cálcio-alcalina de alto
potássio, com um índice de alcalinidade variando entre cálcio-alcalina a transalcalina. Estes
mostram consistência com uma formação associada com magmas gerados a partir da fusão
parcial de rochas crustais de composição pelítica. O fato das feições composicionais
indicarem uma origem a partir de fusão parcial de rochas metassedimentares foi identificado
nos metapelitos presentes nos dois complexos, os quais apresentam condições
metamórficas compatíveis com as necessárias para anatexia.
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Figura 1 – Diagrama de classificação quanto à
alumina-saturação
com
amostras
dos
leucogranitóides dos Complexos Arapiraca e
Araticum. Maniar&Picolli (1989).

Figura 3 - Diagrama K2O versus SiO2 para os Sheets
de Leucogranitóides. Campos de Peccerillo& Taylor
(1976).

Figura 2 - Diagrama TAS para os sheets
leucogranitóides. Campos de Middelmost (1997).

de

Figura 4 – Leucogranitóides projetados no diagrama
discriminants de ambiente tectônico de Pearce (1996)
POG =granitóides pós-orogênicos; WPG = Granitóides
intraplacas; VAG = granitóides de arco vulcânico; SinCOLG = granitóidessincolisionais e ORG = granitóides
de cadeias oceânicas.

Figura 5 - Leucogranitóides projetados no diagrama
discriminants de ambiente tectônico de Pearce et al.
(1984). POG =granitóides pós-orogênicos; WPG =
Granitóides intraplacas; VAG = granitóides de arco
vulcânico; Sin-COLG = granitóidessincolisionais e ORG
= granitóides de cadeias oceânicas.
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Resumo: Foram coletados 18 amostras de água superficial ao longo da Bacia Hidrográfica
do Rio Campo Belo, onde foram determinadas as concentrações de cátions (Na+, K+, Ca2+ e
Mg2+) e ânions majoritários (F-, Cl-, HCO3- e SO42-). O objetivo do estudo foi realizar uma
caracterização hidrogeoquímica das águas avaliando os processos que influenciam na
composição química das águas. O cátion majoritário foi o Na+, seguido de Ca2+, Mg2+ e K+,
esta composição é resposta do processo de intemperismo, mas também pode ser
influenciada por processos de deposição atmosférica. As amostras de água foram
classificadas como bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, mas estando perto da
classificação de bicarbonatadas sódicas.
Palavras-chave: Rio Campo Belo, composição química das águas, classificação das água.
Abstract: Samples of superficial water from 18 sites were collected in the hydrographic
basin of the Campo Belo River. Were determined the cations (Na+, K+, Ca2+ and Mg2+) and
anions(F-, Cl-, HCO3- and SO42-) concentrations. The objective was determined the
hidrogeochemistry characteristic of the water evaluating the process that influence the
chemistry composition of the water. The majoritary element was the Na+, follow by Ca2+,
Mg2+ and K+, this compositions is due to the weathering process, but also may be influence
by the deposition atmospheric process. The water was hidrogeochemistry clasificated like
calcium magnesium bicarbonate, but is close to the sodium bicarbonate classification.
Keywords:Campo Belo River, chemistry composition of the water, Water classification.
1. Introdução
Os rios funcionam como integradores dos mecanismos de fluxos atuantes nas bacias
hidrográficas (Lopes, 1998). A composição química das águas fluviais resulta da interação
de uma série de fatores ambientais, como clima, relevo, tipo de rocha, solo e cobertura
vegetal. O conhecimento da hidrogeoquímica fluvial possibilita a melhor compreensão da
sua dinâmica e a relação com o meio, assim como também permitem o melhor manejo dos
recursos hídricos.
O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA ITATIAIA) é um patrimônio biótico e
geomorfológico, e tem grande relevância por ser o primeiro parque a ter sido criado no
Brasil. Suas áreas naturais são protegidas, garantindo desta forma a preservação ambiental
de suas águas (Lopes, 1998). O rio Campo Belo, considerado o mais importante da região,
tem sua bacia localizada no interior do Parque. A carta de “Cobertura Vegetal, Uso e
Ocupação da Terra”, em (FBDS, 2000), mostra que a ocupação antrópica na bacia e no
entorno do rio é praticamente inexistente, garantindo suas águas estejam livres de uma forte

influência humana. O objetivo do estudo foi realizar uma caracterização hidrogeoquímica
das águas avaliando os processos que influenciam em sua composição química.
2. Material e Métodos
2.1. Área de Estudo
A bacia do rio Campo Belo é localizada no Município de Itatiaia, nos limites dos
Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerias e São Paulo e possui aproximadamente 60 Km2. O
rio nasce nas encostas do planalto de Itatiaia e desemboca no rio Paraíba do Sul. A área de
estudo, em sua maior parte, encontra-se dentro do limite do Parque Nacional de Itatiaia. No
rio Campo Belo a média histórica de precipitação para os meses de dezembro, janeiro
fevereiro e março são altas, tendo a média histórica do mês de março de 231 mm (ANA,
2001).
2.2 Metodologia Experimental
Foram coletadas amostras de água superficial em 18 pontos da bacia do Rio Campo
Belo (Figura 1), nos dias 12, 13 e 14 de março de 2013. As análises das espécies iônicas
fluoreto (F-), cloreto (Cl-), sulfato (SO42-), sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio
(Mg2+) foram realizadas através da cromatografia iônica da marca Metrhom. A alcalinidade
foi determinada pelo método descrito por APHA (1989), e foi considerado que toda a
alcalinidade medida é atribuída ao HCO3-.

Figura 1: Localização da área d estudo. A) Ponto de amostragem no B) Pontos de amostragem coletados no rio
Campo Belo dentro do Parque Nacional Itatiaia.

3. Resultados e Discussão
As concentrações dos cátions e ânions na água superficial dos diferentes pontos
amostrados ao longo do rio Campo Belo são apresentadas na figura 2. O Na+ foi o cátion
encontrado em maior abundância, seguido por Ca2+, Mg2+ e K+. Estes cátions são

provenientes principalmente das reações de intemperismo das rochas encontradas na
região, como nefelina-sienitos e quartzo-sienito, onde a mineralogia dominante são os
feldspatos e feldspatóides sódicos e potássicos. Considerando a litología principal da área
seria esperada uma maior abundância nas concentrações de Na+ e K+, como foi
demonstrado por Costa (1997) e Rocha da Silva (2005).

+

+

Figura 2: Concentração de cátions (Na , K , Ca
ao longo da Bacia do rio Campo Belo.
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Ao contrário do resultado esperado o Ca2+ e o Mg2+ foram mais abundantes que o K+,
a presença deles pode ser atribuída ao intemperismo dos minerais biotita e a minerais
do grupo de anfibólios como a hornblenda, ambos presentes em menor proporção dentro da
litologia alcalina dominante na área de estudo. O intemperismo destes minerais não seria
suficiente para explicar a abundância de Ca2+ e o Mg2+, também pode ser considerada uma
contribuição de deposição atmosférica (deposição seca e úmida). Costa (1997) demonstrou
que a maior contribuição do Ca2+ para as águas fluviais é das águas de chuva. O K+ pode
ser menor que o Ca2+ e Mg2+ porque os minerais silicatados com K- feldspatos possuem
maior resistência ao intemperismo que os minerais silicatados com Na-nefelina. Rocha da
Silva (2005) conclui que o K+ liberado pela lixiviação de minerais, além de pouco móvel pode
ser rapidamente absorvido pelas raízes das plantas, sugerindo que a concentração de K+ na
área pode estar sendo controlada pela vegetação.
Em relação aos ânions, o F- apresenta concentrações constantes em todos os
pontos amostrados. O Cl- e o SO42- apresentam valores semelhantes ao longo dos pontos de
amostragem, sendo a maior concentração no ponto 1 (saída da bacia). A principal fonte
destes íons é a deposição atmosférica, mas também pode ter relação com a mineralogia
local, o Cl- pode estar associado ao mineral sodalita constituinte das rochas nefelina-sienito,
e o SO42- pode estar presente no mineral cancrinita que pertence ao grupo dos
feldspatóides. O HCO3- é o ânion marjoritário, apresentando concentrações variáveis ao
longo da área de estudo.

A partir do diagrama de piper (programa Qualigraf) (Figura 3) as águas coletadas
foram classificadas como bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, mas mantendo
proximidade com a classificação de bicarbonatadas sódicas. As águas fluviais do rio Campo
Belo foram classificadas por Costa (1997) como bicarbonatadas sódicas.

Pode ser

observado no triângulo de classificação de cátions que as águas analisadas são
classificadas como mistas.

Figura 3: Diagrama de Piper das amostras de água coletadas no rio Campo Belo.

5. Conclusão
O Na+ e o HCO3- são os íons majoritários nas águas do rio Campo Belo, seguido por
Ca2+, Mg2+ e K+. A concentração dos cátions e ânions majoritários na região é controlada
principalmente pelo intemperismo dos minerais existentes no embasamento cristalino da
região. Ca2+ e Mg2+ podem também ter origem nos processos de deposição atmosférica.
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Resumo
No médio curso da bacia do Rio São Francisco estão localizadas indústrias de Si- and Si-Fe. Estas
indústrias causam notável impacto ambiental com a emissão de fumaça rica em partículas cuja
deposição na superfície pode causar efeitos adversos nas plantas, solo, água e saúde da população.
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma caracterização dos compostos liberados
para a atmosfera pela indústria metalúrgica em Pirapora a partir da análise por microssonda. A
análise dos dados permitem afirmar que existem dois tipos distintos de fumaça, formada
principalmente por SiO2 amorfo (< 90%) e SiO2 cristalino (<15%), destaca-se ainda uma variação na
composição (Al e Fe) e na distribuição dos grãos que podem ampliar os efeitos danosos.
Palavras chaves:, particulados atmosféricos; indústria Fe-Si; contaminação
Abstract
At the middle course of São Francisco river basin Si- and Si-Fe foundries are located. This foundries
cause notable environmental impact due to the emission of a smoke very rich in particles whose
deposition on the surface can cause adverse effects on plants, soil, water and population health. This
work has as main goal to present a characterization of compounds released into the atmosphere by
the metallurgical industry in Pirapora by microprobe analysis. The data analysis have revealed that
there are two distinct types of smoke, primarily composed of amorphous SiO2 (<90%) and crystalline
SiO2 (<15%), there is still a variation in the composition (Al and Fe) distribution of grains that can
magnify the effects harmful.
Keywords:, atmospheric particulates; industry Fe-Si; contamination

1. Introdução
A produção de Si metálico e ligas Fe-Si, a partir de matérias-primas diversificadas,
usam fornos de alta temperatura e este processo causa, entre outros problemas, a liberação
de partículas finas destes materiais (Santos et al., 2011). Devido ao alto grau de
concentração na fumaça, a sua grande relação de superfície-volume e a atividade química,
associada ao tamanho e composição da partícula, podem ter impactos adversos na saúde
de plantas, de animais e das pessoas assim como causar mudanças na qualidade ambiental
da água, sedimento e solo.
Estas influências podem acontecer a partir da deposição na superfície de plantas e
animais, causando uma interação química direta e com a deposição em solos e superfícies
de água com a contribuição indireta para os biociclos.
Os possíveis efeitos tóxicos destas partículas emitidas pela indústria está
relacionada as características da composição química. Neste sentido este trabalho tem
como objetivo principal apresentar uma caracterização química-mineralógica dos compostos
liberados para a atmosfera pela indústria metalúrgica em Pirapora.
2. Localização

A área de estudo localiza-se na região de Pirapora, norte de Minas Gerais(Fig. 1).

Figura 1: Imagem da distribuição da fumaça (emissão de
particulados) entre os municípios de Pirapora e Buritizeiro.

A área com maior densidade de deposição de partículas refere-se a porção norte da
zona urbana, tendo como ponto central o distrito industrial da cidade de Pirapora.
3. Processo industrial e a emissão de particulados
As matérias-primas usadas nos processos industriais são baríto, quartzo de veia
triturado, argilito, carvão vegetal e madeira para a produção de Si metálico, adiciona-se Fe
para a produção de ligas de Fe-Si (Fig. 2).

Figura 2: Etapas do processo de fabricação de Si
e Fe-Si (matérias primas).

No processo destaca-se a produção de tipos de fumaça distintos, uma branca e uma
escura. A fumaça em pluma pode ser transportada por até 50 km dependendo das
condições climáticas locais e podem permanecer no ar por horas.
4. Metodologia

A coleta das amostras de poeira foi executada em distintas ocasiões: a primeira com
a coleta de 3kg de amostras diretamente na área de emissão da fábrica e a segunda com
coletor laser. O terceiro tipo de amostra foi obtida com o uso de filtros colantes que foram
expostos por 3 a 4 semanas e, então, enviados para o laboratório. O monitoramento com
filtros colantes foi realizado em diferentes distâncias da fonte de emissão durante 3 anos.
As amostras da fumaça obtidas nos filtros colantes foram investigadas usando
microscópio ótico e microscópio eletrônico ambiental de varredura com ed-RFX acoplado no
laboratório de microscopia da Universidade Rouen. No laboratório executaram-se diferentes
análises das amostras: distribuição, tamanho, forma, cor, estrutura;

identificação

microscópica dos grãos e a sua distribuição na amostra para seleção de áreas
representativas para análise por microssonda CAMECA.
5. Resultados
A análise dos dados permitem afirmar que existem dois tipos distintos de fumaça,
formada principalmente por SiO2 amorfo (< 90%) e SiO2 cristalino (<15%)(Fig. 3).

Figura 3: Esta figura mostra os diagramas DRX para os dois tipos de
fumaça. Esquerda: Fumaça clara; direita: fumaça escura.

Constatou-se

uma ampla de distribuição granulométrica de mm, µm até nm,

podendo causar efeitos físico e químico danosos (Guthrie et al. 1993; EPA, 2012).
Distrito Industrial(65)

Pirapora(27)

Buritizeiro(134)

Figura 5: Fotografias MEV de amostras típicas da fumaça (indicados os pontos de analise) e
Diagramas de microssonda e sua interpretação.

Verificou-se, ainda, uma correlação clara entre a distância da fonte e a distribuição
das partículas em tamanho, quantidade e composição (relação entre partículas industrial e
partículas da superfície).
Uma ampla variedade da composição e de distribuição dos grãos pode ser
observadas. Esta variedade, seja granulométrica ou composicional permite grande conjunto
de reações químicas e físico-químicas com o substrato atingido.
Um dos fatores importante é a alta reatividade do SiO2 amorfa e das partículas ricas
em Al e Fe-óxidos como também o efeito danoso da SiO2 cristalino.
6. Conclusões
A fumaça produzida pelo processo de fundição tem um alto potencial de impacto
sobre o meio ambiente devido a sua composição física e química. Este material precisa ser
retirado da fumaça liberada para a atmosfera.
É necessário investigar os possíveis impactos sobre comunidade local em relação a
problemas de saúde de longo tempo (pele, pulmão, olhos ou reações alérgicas) em função
do impacto da fumaça na cidade ou zona rural adjacente. Outros pontos de interesse referese as superfícies de plantas e a superfície do solo que estão cobertas por uma quantidade
grande de partículas.
Precisa-se intensificar o monitoramento e a utilização de melhores sistemas de
filtração por todas as fábricas para reduzir o impacto geral, assim como estudar
oportunidades de uso dos particulados como fonte de matéria prima em outros processos
como na produção de cimento e produtos agrícolas.
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Resumo
As lagoas marginais do alto-médio São Francisco constituem importantes ambientes de reprodução
de peixes, irrigação e reservatório de água que historicamente têm sido utilizados pelas comunidades
ribeirinhas e mais recentemente estão sob influência das atividades agrícolas e industriais. O objetivo
fundamental deste trabalho é analisar as concentrações de metais pesados (Zn, Cd, Cu, Ni e Cr) em
amostras de sedimentos de lagoas marginais do Rio São Francisco na região de Pirapora-MG e
correlacioná-las com fatores naturais e atividades antrópicas. Os procedimentos metodológicos
basearam-se em amostragens de sedimentos em perfis verticais, análise textural e quantificação de
elementos selecionados por Espectrometria de Emissão Ótica (ICP-OES). Os resultados
demonstraram uma composição predominantemente argilosa dos sedimentos e elevadas
concentrações de metais pesados, principalmente na área de ocorrência de monoculturas.
Palavras-chave: Lagoas marginais, sedimentos, metais pesados e contaminação.
Abstract
The marginals lagoons of the upper-middle São Francisco river are important environments of fish
breeding, irrigation and water reservoir that historically have been used by coastal communities and
more recently are under the influence of agricultural and industrial activities. O main goal of this work
is to analyze the concentrations of heavy metals (Zn, Cd, Cu, Ni and Cr) in sediment samples from the
marginals lagoons in Rio São Francisco region Pirapora-MG and correlate them with natural factors
and human activities. The methodological procedures were based on sampling of sediments in vertical
profiles, textural analysis and quantification of elements selected by Optical Emission Spectrometry
(ICP-OES). The results showed a composition predominantly clay sediments and high concentrations
of heavy metals, especially in the area of occurrence of monocultures.
Keywords: Marginals lagoons, sediments, heavy metals and contamination.

1. Introdução
Os procedimentos agrícolas e os processos industriais, de maneira geral, manejam
grande quantidade de elementos químicos no meio ambiente. Dentre estesse destacamos
metais pesados, amplamente utilizados como micronutrientes para os cultivos e compostos
industriais. A principal problemática envolvendo os metais pesados reside no seu
tratamento, disponibilização e acumulação em concentrações muito acima dos valores de
background dos ambientes. Neste sentido, os sistemas fluviais estão entre os ambientes
mais impactados pela introdução de contaminantes oriundos das atividades agrícolas e
industriais. O objetivo fundamental deste trabalho é analisar as concentrações de elementos
selecionados (Zn, Cd, Cu, Ni e Cr) encontradas em sedimentos de lagoas marginais do Rio
São Francisco na região de Pirapora-MG e asinterações com as atividades antrópicas.
Lagoas marginais são sistemas lacustres pertencentes ao sistema fluvial de
formação periódica ou permanente resultante do transbordamento lateral dos rios, que
podem receber contribuições da precipitação direta ou de água subterrânea (Junk, 1993).

Devido a sua origem e hidrodinâmica, as lagoas fluviais apresentam várias tipologias,
lagoas em terrenos altos, de planície aluvial confinada e não confinada, e lagoas de planície
aluvial baixa e deltas (Timms, 1992). As lagoas marginais apresentadas neste trabalho
localizam-se às margens direita e esquerda do Rio São Francisco, na microrregião de
Pirapora e pertencem ao sistema de lagoas em planície não confinada do tipo meandros
abandonados/Oxbow (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo apresentando as lagoas marginais selecionadas.

Historicamente estas lagoas foram utilizadas pelas comunidades ribeirinhas que
sobreviviam basicamente da pesca e da agricultura familiar e de subsistência. Atualmente,
as atividades antrópicas encontradas no entorno das lagoas englobam a monocultura de
cana-de-açúcar, fruticultura, pecuária intensiva e indústria metalúrgica (produção de ligas
metálicas), atividades que reconhecidamente liberam elementos químicos (EPP´s) que
podem provocar efeitos adversos ao meio ambiente.
3. Materiais e Métodos
As lagoas marginais I e II foram selecionadas em virtude de apresentarem no
entorno distintos usos e ocupação dos solos, monocultura de cana-de-açúcar e pecuária
extensiva, respectivamente (Figura 2a e 2b).

Figura 2a e b. Vista frontal das lagoas marginais. a) Lagoa I: área de monocultura de cana-deaçúcar. b) Lagoa II: pecuária extensiva e agricultura de subsistência.
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aproximadamente 60 cm de profundidade com auxílio de um amostrador fixo em PVC, com
intuito de preservar a seqüência deposicional. Em seguida as amostras foram secas ao ar e
extraídas alíquotas das camadas de 0-20 cm, 20-40 cm e 40–60 cm. Estas alíquotas foram
quarteadas, peneiradas com malha de 2,0 mm (TFSA) para realização da analise textural
(método da pipeta), conforme metodologia da Embrapa (1997). Do restante da amostra
(<2,0mm) separou-se a fração fina (<0,063 mm) para digestão e determinação da
concentração dos metais pesados.
A fração fina foi digerida em forno de micro-ondas seguindo o método SW-846-3051
(US EPA, 1998), que trata da digestão ácida de solos e sedimentos para obtenção da fração
extraível de metais. As concentrações foram obtidas usando Espectrometria de Emissão
Ótica (ICP-OES). Os resultados foram comparados com os limites ambientais estabelecidos
na resolução CONAMA 344/04.
Os elementos Pb, Zn, Cu, Ni, Cd e Cr foram selecionados em virtude da relevância
ambiental e/ou toxicidade, função biológica nos organismos vivos e como possíveis
indicadores das atividades industriais e agrícolas que ocorrem na área de estudo.
4. Resultados
Os sedimentos das lagoas marginais são predominantemente argilosos (>30%de
argila total), o que favorece a adsorção dos metais pesados. No entanto a lagoa I com
menor quantidade de sedimentos argilosos apresenta concentrações de Zn e Cu mais
elevadas do que as amostras coletadas na lagoa II.
Tabela 1 – Analise textural dos sedimentos – método da pipeta (EMBRAPA)
Lagoa II
Lagoa I
Areia (%) Silte (%)
Argila (%)
Areia (%) Silte (%)
0-20 cm
0-20 cm
3
59
37
4
50
20-40 cm
20-40 cm
2
58
40
11
54
40-50 cm
40-60 cm
4
63
33
27
41

Argila (%)
46
36
32

As concentrações de Cr, Ni, Pb e Zn estão acima dos limites ambientais estabelecidos
pela resolução CONAMA 344/44 (Tabela 2), indicando uma acumulação e a possibilidade de
efeitos negativos a biota. Os teores de Cu estão abaixo do Nível II, mas acima do Nível I
local. Assim os efeitos destes teores a biota não podem ser excluídos.
Tabela 2 – Concentração de metais pesados em sedimentos das lagoas marginais

Perfil
(cm)

Amostra/Lagoa
Elemento
0-20
20-40
40-60
Limites ambientais

I

II
Cromo
59,74 101,18
79,33
98,39

73,56
120,87
Nível I - 37,5
Nível II – 90,0

I

II
Níquel
41,70 56,27
61,06 88,37
58,57 51,25
Nível I - 18,0
Nível II - 35,9

I

II
Cobre
50,26 42,24
67,69 52,98
66,07 58,08
Nível I - 35,0
Nível II-197,0

I
II
Chumbo
56,38 85,49
77,40 83,46
86,88 93,94
Nível I - 31,0
Nível II - 91,3

I

II
Zinco
378,97 187,94
475,77 265,96
289,46 126,73
Nível I - 123,0
Nível II– 315,0

As concentrações, no perfil, demonstram um aumento de Zn e Ni na camada de 20-40
cm, sugerindo que estes elementos estavam sendo liberados em maiores concentrações na
época da deposição ou interações sinsedimentares.
Outro aspecto relevante é o comportamento inverso das concentrações de Zn em
relação às de Cu. Enquanto as concentrações de Zn diminuem na base dos perfis, as de Cu
aumentam. Este efeito possivelmente está relacionado com os valores naturais de Cu em
rochas da área, como mostrado por Baggio (2008) e Trindade (2010), que encontraram
valores semelhantes de Cu para rochas e sedimentos em escala regional.
5. Considerações
As concentrações mais elevadas nos sedimentos menos argilosos da Lagoa I e os
teores de Zn acima do limite permitido, ocorrem pontualmente e mostram a influência da
monocultura de cana-de-açúcar e possivelmente da fruticultura nas proximidades.
As variações verticais das concentrações de metais pesados, verificada nos perfis de
sedimento das lagoas I e II, quando utilizadas juntamente com traçadores geocronológicos e
podem se constituir em importantes registros deposicionais das alterações ocorridas no
sistema fluvial, uso e ocupação dos solos e auxiliar no reconhecimento do histórico de
contaminação de áreas por atividades antropogênicas.
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Resumo
O estudo dos sedimentos por métodos analíticos químicos permite avaliar a quantidade
possível de metais pesados em sedimentos, uma vez que são motivo de grande preocupação
ambiental. Desta pode-se contribuir para caracterizar a qualidade ambiental no parque e do
seu contorno, bem como as contribuições das atividades antrópicas e assim sendo possível
apontar medidas mitigadoras. O objetivo do trabalho deste estudo é apresentar resultados
preliminares sobre a composição química e qualidade dos sedimentos a partir da análise da
concentração de metais pesados de amostras de sedimento de corrente do Parque Nacional
Caparaó (ES). As amostras foram coletadas ao longo da base leste da Serra do Caparaó para
analisar concentrações de Mg, Cr, Co, Cu, Cd, Ti, Mn, Ni, Zn, Ba, Pb. Para avaliar a os
resultados estes foram comparados com os limites estabelecidos pelo CONAMA nº 344/04.
Nos resultados destacam-se teores elevados de Cr e Pb. Para as dez amostras, o teor de Cr
de quatro está acima do nível II (90mg/kg) e os outros valores variam entre 86mg/kg a
119,2mg/kg. Quanto aos valores de Pb, estes variam de 21mg/kg a 48,97mg/kg e excedem em
parte o nível I da resolução CONAMA 344/04. Isto indica que a qualidade da água e dos
sedimentos está comprometida, o que alerta para a necessidade de um monitoramento e
relacionamento com as fontes antrópicas.
Palavras chave: Geoquímica Ambiental, Sedimentos, Metais pesados, risco ambiental

Abstract
The study of sediments by analytical chemists possible to assess the quantity of heavy metals
in sediment, once they are a matter of great environmental concern. This can help to
characterize the environmental quality in the park and its contour, as well as the contributions of
human activities and therefore can point mitigation measures. The objective of this study is to
present preliminary results on the chemical composition and quality of sediments from the
analysis of heavy metals in stream sediment samples from the National Park Caparaó (ES).
Samples were collected along the east Caparaó to analyze concentrations of Mg, Cr, Co, Cu,
Cd, Ti, Mn, Ni, Zn, Ba, Pb to assess these results were compared with the limits established by
CONAMA 344/04. The results indicate if high contents of Cr and Pb for the ten samples, the
content of Cr is over the four-level II (90mg/kg) and the other values ranging from 86mg/kg to
119.2 mg / kg. The values of Pb, these ranging from 21mg/kg to 48.97 mg / kg and exceed the
level in part I of CONAMA Resolution 344/04. This indicates that the water quality and sediment
is compromised, which points to the need for a monitoring and relationship with anthropogenic
sources.
Key words: Environmental geochemical, Sediment, Heavy Metals, environmental risk

1. Introdução
A Geoquímica Ambiental, ramo das geociências que se destina
caracterização,

identificação

e

monitoramento

de

compostos

químicos

à
e

biogeoquímicos no ambiente geológico de superfície e subsuperfície e suas interações
com os seres vivos e ecossistemas, utiliza entre outros sedimentos de corrente e de
fundo, solos e água como objeto de estudo para avaliar estas interações (Baird, 1999).

Segundo Salomons et al. (1995), concentrações significativas de metais
pesados encontrados nos ambientes provêm da constituição geoquímica das rochas e
depósitos minerais.
Desta forma o estudo dos sedimentos por métodos analíticos permite analisar a
assinatura geoquímica de locais específicos nas escalas de tempo histórica e
geológica, sendo possível identificar as condicionantes antropogênicas assim como
associada ao uso e ocupação do solo, ou seja, o desenvolvimento das atividades
humanas, o ambiente natural está sujeito a sofrer alterações que podem comprometer
a qualidade de suas águas e sedimentos, por isso, torna-se importante o
monitoramento de sua qualidade, a fim de que possam ser atendidos os requisitos
estabelecidos em sua classe e garantir seus usos previstos.
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados preliminares de um estudo
sobre a contaminação de sedimentos em elementos potencialmente tóxicos (metais
pesados) em amostras do Parque Nacional Caparaó (ES).
A área de estudo localiza-se cerca de 380Km a leste de Belo Horizonte/MG, e
cerca de 250Km de Vitória/ES, compreendendo os municípios de Ibitirama/ES e
Espera Feliz/MG, hidrograficamente no alto curso das bacias .do Rio Itapemirim e
Manhuaçu (Figura 1). O acesso à região é pela BR-262 e BR-381 de Belo Horizonte, e
pela BR-262 e ES-482 do lado capixaba.

2. Metodologia
A metodologia se consiste de quatro etapas:, trabalho de campo para
determinação dos pontos de coleta (Figura1), preparação das amostras, análise e
interpretação dos resultados.

Figura1: Localização dos pontos de coleta na Serra do Caparaó.

Em campo foram coletadas amostras em dez pontos na porção leste do Parque
Nacional Serra do Caparaó, com a finalidade de determinar as concentrações de Mg,
Cr, Co, Cu, Cd, Ti, Mn, Ni, Zn, Ba, Pb.
Após a coleta as amostras foram transportadas em caixa térmica para o NGqACPMTC da UFMG, preparadas para secagem à temperatura ambiente, e após
separadas granulometricamente (NBR 7181,1984) para obter a fração mais fina
(<0,063mm).
Este material foi submetido à digestão ácida assistida em forno de microondas
sob sistema fechado com temperatura e pressão controlada. Ela foi realizada em um
forno de microondas MARS-CEM usando o método SW-846-3051– USEPA (US EPA,
1998).
Após digestão as amostras foram resfriadas e filtradas (filtros de nitrato de
celulose 0,45μm) e transferidas para balões de 50ml (avolumadas para determinações
químicas).
Finalmente foram submetidas no laboratório de Geoquímica Ambiental a,
análise com um aparelho ICP-OES ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical
Emission Spectroscopy), com Plasma de Argônio Acoplado Indutivamente – aparelho
modelo M 4165 – Epectroflame – Spectro –. e os resultados interpretados.

3. Resultados e Discussão
Os pontos ao sul da Serra (Figura1) P1, P2, P3 e P4 localizam-se em afluentes
do Rio Itabapoama, já os pontos intermediários P5, P6 e P7 são localizados nas
drenagens do Rio do Viado e na porção norte os pontos P8, P9, P10 referem-se a
afluentes do cabeceira de do Rio Itapemirim.
As análises identificaram variações dos metais ao longo dos pontos que são
associados tanta às condições geoambientais naturais e antropogênicas.
A comparação dos resultados das análises com os limites estabelecidos pelo
CONAMA nº 344/04, destacam as altas concentrações de Cr e Pb, e devido a
atividade antrópicas o nível de Mn.
A distribuição do Mn nas amostras dos sedimentos (Tabela 1) demonstra
concentrações variadas heterogêneas entre os pontos amostrados. A distribuição das
concentrações variam de 94,5mg/kg a 382,8mg/kg.
Tabela 1: Concentração de Manganês (Mn) nos sedimentos
Pontos

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Mn

94,5

185

382,8

302,1

440,2

99,8

342

172

71,8

150

A concentração de 382,8mg/kg de Mn no ponto P3 pode estar associada a
atividade antropogênica devido a localização em relação ao uso do solo.
Os valores de Cr (Figura 2a) e Pb (Figura 2b) indicam para todos os pontos
concentrações acima do nível I (CONAMA n° 344/04). Em relação à concentração de
Cr os pontos P2, P3, P4 e P10 estão acima do nível II (90 mg/kg), destacando o P3
tendo o valor de 119,2 mg/kg.
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Figura 2a: Concentração de Cromo (Cr) em análises de amostras dos sedimentos. Figura 2b)
Concentrações de Chumbo (Pb) em análises de amostras dos sedimentos .

Segundo a CONAMA n° 344/04, os níveis I e II para chumbo (figura 2) nos
sedimentos são, respectivamente, 31mg/kg e 91,3mg/kg. Dos dez pontos amostrados
cinco estão acima do nível I sendo P1, P2, P3, P4, P6 e P7, sobretudo o P2 que
excede o limite estabelecido com 53,69mg/kg.
4. Considerações Finais
A distribuição dos elementos Cr e Pb mostra uma diferença entre as porções
Sul e Norte da borda leste do Parque. A contaminação por Cr e os valores altos de Pb
na porção sul podem ser relacionado a maior intensidade da ocupação antrópica,
agricultura e construção a redor.
Esses resultados obtidos alertam para a necessidade de um estudo mais
integrado objetivando identificar as fontes de poluição e contribuir para o
estabelecimento de valores de background na área.
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Resumo: Foi medido, durante um ano, o aporte de nitrogênio total dissolvido (NTD; inorgânico +
orgânico), via precipitação (deposição total) e transprecipitação (sob a copa das árvores), em área
com cobertura de Floresta Atlântica sub-montana localizada em uma unidade de conservação a
nordeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O aporte de NTD via transprecipitação foi duas
vezes superior ao da deposição atmosférica total. O N inorgânico prevaleceu na precipitação
(deposição total) enquanto o orgânico na transprecipitação.
Palavras-chave: amônio, nitrato, uréia, aporte atmosférico, Mata Atlântica, Serra dos Órgãos.
Abstract: Total dissolved nitrogen (TDN; inorganic + organic) deposition by bulk precipitation and
throughfall (below tree canopies) was measured in a lower montane Atlantic Forest site located in a
conservation unit northeastern of the Metropolitan Region of Rio de Janeiro. The TDN throughfall
deposition was twice as high as the local TDN bulk deposition. The inorganic N forms prevailed in bulk
deposition while the organic N prevailed in throughfall.
Keywords: ammonium, nitrate, urea, atmospheric bulk deposition, Atlantic Forest, Serra dos Órgãos.

1. Introdução
Um elevado aporte atmosférico de nitrogênio (N) inorgânico, basicamente nitrato
(NO3-) e amônio (NH4+), tem sido verificado nos últimos anos em localidades situadas na
Serra dos Órgãos e pouco distantes dos limites da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
(RMRJ) (Perry, 2007; Rodrigues et al., 2007). Essa proximidade e a condição de que os
ventos predominantes na região sejam os do quadrante sul sustentam a hipótese de que as
elevadas concentrações desses íons estejam vinculadas às emissões de óxidos de
nitrogênio (NOx) e amônia (NH3) de fontes antropogênicas na RMRJ. A origem dos NOx está
relacionada principalmente aos processos de queima de combustíveis e o quantitativo anual
dessas emissões é da ordem de 90 mil ton de NOx da RMRJ, dos quais 67% provêm das
vias de tráfego e o restante de fontes industriais (INEA, 2009).
A NH3 não é um poluente regulamentado, portanto, não se dispõe de inventários de
emissão desse gás para a RMRJ. Entretanto, Guimarães e de Mello (2006) estimaram que a
baía de Guanabara possa emitir diariamente 3,5-3,8 ton de NH3 para a atmosfera,
equivalente a 1,3-1,4 mil ton anuais. Outras fontes potenciais são veículos automotores,
aterros sanitários, indústrias diversas, queimadas e atividades agropecuárias. Além disso,
Rocha-Silva (2008) encontrou que 1/3 do N total dissolvido na água da chuva em Niterói
(RMRJ) é constituído de N orgânico dissolvido do qual prevalece a uréia (CO(NH2)2).
Face aos elevados aportes atmosféricos de N verificados em estudos anteriores,
tanto na RMRJ quanto na Serra dos Órgãos, projetou-se o estudo simultâneo dos aportes de

N atmosférico a céu aberto e sob a copa da floresta em um setor dessa serra, localizado
dentro de uma unidade de conservação federal, com cobertura de Floresta Atlântica submontana. O estudo engloba medições das formas de N inorgânico, do N total dissolvido e da
uréia, um constituinte orgânico nitrogenado verificado em amostras de água de chuva, mas
cuja origem atmosférica ainda é desconhecida. O estudo do aporte de N sob a copa da
floresta permite a quantificação do montante de N dissolvido que efetivamente atinge a
superfície do solo, decorrente do aporte atmosférico via precipitação e da transferência do
material atmosférico depositado sobre as folhas e ramos da vegetação.
2. Materiais e Métodos
As amostras de deposição total e transprecipitação foram coletadas de agosto de
2008 a agosto de 2009 no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), em área com
cobertura de Floresta Ombrófila Densa de Submontana. O local estudado encontra-se
situado próximo ao limite nordeste da RMRJ. Em altitude próxima a 400 m, foi instalado 1
coletor de amostra de chuva e 8 coletores de transprecipitação. O local situa-se na vertente
sul da Serra dos Órgãos. Os coletores consistiram de um funil plástico de 100 cm2 de boca
acoplado diretamente a um frasco de polietileno de 0,5 ou 1 L. Este conjunto foi assentado a
um copo de PVC fixado sobre uma haste de madeira fincada firmemente ao chão. O coletor
de precipitação foi fixado a 1,5 m acima do chão e os de transprecipitação a
aproximadamente 0,8 m. A coleta das amostras foi efetuada semanalmente. Uma vez por
mês, as amostras de transprecipitação coletadas foram armazenadas individualmente,
enquanto que nos demais dias de coleta foram vertidas em um único recipiente formando
uma única amostra composta dos 8 coletores. Os volumes das amostras coletadas foram
sempre registrados individualmente.
Nenhum biocida foi adicionado aos recipientes coletores das amostras de chuva e
transprecipitação. A adição de Timol (biocida sólido) em amostras de chuva e
transprecipitação pode causar interferências nas determinações espectrofométricas do NH4+
e uréia (de Souza, 2013). Testes em laboratório mostraram perdas de até 30% e 60% das
concentrações esperadas de NH4+ e uréia, respectivamente, em soluções as quais o timol foi
adicionado (de Souza, 2013). Por outro lado, Walker et al. (2012) relataram possibilidade de
perdas de até 40% do NOD em amostras de água de chuva coletadas em intervalos de 7
dias. Em seus estudos, Walker e colaboradores se basearam em sistema de coleta capaz
de congelar a amostra imediatamente.
No mesmo dia da coleta, no laboratório foram efetuadas as medidas de pH e
condutividade elétrica. Em seguida as amostras foram filtradas e armazenas em freezer até

as análises. O NH4+ foi analisado pelo método colorimétrico do indofenol (Grasshoff, 1983).
Nitrito (NO2-) foi determinado pelo método colorimétrico da sulfanilamida e N-(1-naftil)etilenodiamina (Grasshoff, 1983). Para determinação do NO3- nas amostras de água de
transprecipitação, este foi reduzido a NO2- em coluna de cádmio (Cd) e analisado
colorimetricamente. O NO3- nas amostras de água de chuva foi determinado por
cromatografia de íons em um equipamento Dionex equipado com detector condutimétrico
ICS2100. O nitrogênio total dissolvido (NTD) foi determinado como NO2- após digestão em
solução alcalina de persulfato de potássio (K2S2O8 re-cristalizado 3 vezes), que converte
todo N em NO3-, seguida de redução a NO2- em coluna de Cd. A uréia foi determinada por
espectrofotometria após reação com a diacetilmonoxima e tiosemicarbazida (Cornell et
al.,1998). O N orgânico dissolvido (NOD) foi calculado como a diferença entre o NTD e o N
inorgânico. Os limites de detecção foram (em µmol N L-1): NH4+ (0,64), NO2- (0,06), NO3(0,88), CO(NH2)2 (1,2) e NTD (5,2).

3. Resultados e Discussão
Na área de estudo, a quantidade de chuva precipitada no período de estudo foi
equivalente a 2.550 mm ao passo que a quantidade média de chuva recolhida nos 8
coletores instalados sob a copa da floresta correspondeu a 2.170 ± 460 mm. Os valores
(médias ponderadas pelo volume; MPV) de pH e condutividade na deposição total e
transprecipitação foram respectivamente 5,5 e 12,6 µS cm-1 e 6,7 e 45,7 µS cm-1. O aporte
de NTD através do processo de transprecipitação foi de 34 kg N ha-1 ano-1. Esse resultado
representa a MPV de medidas efetuadas em 8 coletores distribuídos, não linearmente, ao
longo de um segmento de aproximadamente 800 m. Esse valor foi ligeiramente superior ao
dobro do valor do aporte via precipitação. A distribuição das formas de N variou entre o
aporte via transprecipitação e o aporte atmosférico via precipitação, com predomínio do
NOD no primeiro e NID no segundo. Na transprecipitação, a distribuição mostrou a seguinte
ordem: NOD > NH4+ > NO3- > NO2-. Do aporte de NOD via transprecipitação, estimado em 21
kg N ha-1 ano-1, 25% são atribuídos à uréia, e o restante às formas orgânicas não
investigadas. No aporte via precipitação a distribuição é NH4+ > NO3- > NOD > NO2-. Nesse
caso, entretanto, os resultados indicam que o NOD é constituído predominantemente de
uréia. As cifras apresentadas podem ser ainda superiores considerando a possibilidade de
perdas (não avaliadas no presente trabalho), especialmente de NOD, nos recipientes
coletores das amostras (Walker et al., 2012).
Com base na diferença dos aportes via transprecipitação e precipitação obtém-se o
fluxo de N atribuído exclusivamente ao arraste do material solúvel acumulado no dossel das

árvores.

Todos

os

íons

mostraram

enriquecimento

(em

unidade

de

fluxo)

na

transprecipitação em relação à precipitação, entretanto, existe uma grande variabilidade
entre um componente e outro. No caso do NOD, houve um enriquecimento de 5 vezes,
sugerindo que aproximadamente 80% do NOD que atinge o solo da floresta originaram-se
da copa da floresta, acumulado por deposição seca ou, mais provavelmente, decorrente da
decomposição de material biológico no dossel das árvores. O NO3- e a uréia mostraram
enriquecimentos de 4% e 18%, respectivamente, o que sugere que a maior parte destes
componentes teve a precipitação como principal origem.
4. Conclusões
O aporte de N via transprecipitação num trecho da Floresta Atlântica situada a
nordeste da RMRJ é elevado e duas vezes superior àquele que ocorre via precipitação
(deposição total). Foi observado um enriquecimento de todas as formas de N na
transprecipitação em relação à precipitação, entretanto, o mais acentuado se verifica para o
NOD, sugerindo que o dossel das árvores é sua principal fonte. O contrário se verifica com o
NO3- e uréia, que parecem ter a precipitação como sua principal fonte.
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RESUMO
Métodos seletivos de extração de metais têm sido empregados para avaliar as fases geoquímicas
nas quais estes elementos se encontram no ambiente sedimentar e permitem estimar sua mobilidade
e biodisponibilidade. O presente estudo objetivou caracterizar o fracionamento geoquímico de metaistraço (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) nos sedimentos do estuário do Rio Iguaçu (baía de Guanabara, Rio de
Janeiro), avaliando sua potencial de biodisponibilidade a partir de uma extração seqüencial de duas
etapas. Sedimentos foram amostrados em 12 pontos da área estuarina em setembro de 2010 para a
determinação das concentrações de metais através de extrações em HCl 1 mol/L e em ácido nítrico
concentrado, de forma seqüencial. As extrações seqüenciais mostraram que alguns contaminantes
metálicos (como Hg, Cd e Ni) estão menos potencialmente biodisponíveis, devido aos maiores níveis
da fração fortemente ligada (extração em ácido nítrico). A correlação encontrada entre o carbono
orgânico total e as concentrações de metais fracamente ligados (extração em HCl) sugere possíveis
ligações dos metais Zn, Pb, Cu e Cd com estas substâncias e/ou uma mesma fonte.
Palavras-chave: Metais; biodisponibilidade; fases geoquímicas.
ABSTRACT
Selective metal extraction methods have been used to evaluate the geochemical phases in which
such elements are present in sedimentary environments and allow estimations of their mobility and
bioavailability. The present study aims to characterize the geochemical partitioning of trace metals (Cd,
Cu, Hg, Ni, Pb e Zn) in estuarine sediments from the Iguaçu river (Guanabara Bay, Rio de Janeiro),
assessing their potential bioavailability by using sequential extractions. Sediments were sampled in 12
points in the estuarine area of the Iguaçu River in September 2010 for metals determination using two
extractions (HCl 1 mol/L and concentrate nitric acid), sequentially. Sequential extractions showed that
some metallic contaminants (Hg, Cd and Ni) have low potential bioavailability, due to higher
concentrations in the strongly bound phase (nitric acid extraction). The correlation found between total
organic carbon and the metals in the weakly-bound phase (HCl extraction) suggests possible chemical
binding of Zn, Pb, Cu e Cd to organic substances and/or source similarity.
KEYWORDS: Metals; bioavailability; geochemical phases.

1. INTRODUÇÃO
A preocupação com a dinâmica dos metais-traço nos ambientes sedimentares levou
os pesquisadores a buscar métodos capazes de avaliar a forma química e\ou fase
geoquímica destes contaminantes nos sedimentos. Embora existam limitações quanto a
seletividade, diferentes métodos de extração têm sido empregados para determinar a fase

geoquímica em que o elemento ocorre. Tais métodos podem ser empregados para avaliar
também a biodisponibilidade dos metais (MORSE, 1994; MACHADO et al., 2011). Este
estudo tem o objetivo de caracterizar o fracionamento geoquímico de metais-traço nos
sedimentos do estuário do Rio Iguaçu (Baía de Guanabara, RJ), avaliando-se a sua
biodisponibilidade potencial através de extração seqüencial de fases fracamente e
fortemente ligadas aos sedimentos.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A Baía de Guanabara é uma das maiores baías do Brasil, possuindo 381km2 de
área. O rio Iguaçu tem uma bacia de drenagem de 726 Km2 que banha alguns municípios
importante da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ocorrendo em suas
margens diversas indústrias, inclusive uma refinaria de petróleo (REDUC) que é a maior do
país (SILVEIRA et al., 2011). A amostragem foi realizada em setembro de 2010, durante a
maré vazante, em 4 transecções (com 3 pontos de coleta em cada) no estuário do rio Iguaçu
(Figura 1). Parâmetros físico-químicos da água (pH, temperatura, oxigênio dissolvido e
salinidade) foram medidos in situ através de multisonda YSI. Sedimentos superficiais foram
coletados com draga do tipo Van Veen e acondicionados sob refrigeração até a chegada ao
laboratório. O sedimento foi submetido a extrações ácidas fraca (HCl 1 mol/L) e forte (ácido
nítrico concentrado; US EPA 3051), sequencialmente. As concentrações de Cd, Cu, Fe, Hg,
Mn, Ni, Pb e Zn nos extratos obtidos foram determinadas por ICP-OES. Para determinação
dos níveis de carbono orgânico total (COT), amostras previamente descarbonatadas (HCl
1M) foram utilizadas, empregando-se um analisador elementar Shimadzu. A granulometria
das amostras foi caracterizada por difração à laser (CILAS 1064).

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem de sedimento superficial no estuário do rio
Iguaçu, Baía de Guanabara - RJ. Modificado de Google Earth, acessado em 16/04/2013.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As variações dos parâmetros físicos químicos foram: 6,9-7,02 (pH), 11,5-14,8
(salinidade) e 0,3-2,4 mg/L (OD), sendo que todos os valores mais baixos foram
encontrados no transecto mais próximo a desembocadura do rio. Esta região da zona de
mistura estuarina reflete o elevado nível de eutrofização desta região da baía, confirmado
pelas baixas concentrações de OD observadas. O maior valor de COT observado foi de
5,41% (no ponto 8) e o menor foi de 2,94% (no ponto 10).
A Figura 2 mostra a distribuição dos metais mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Cobre (Cu),
Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e Zinco (Zn) nas extrações em HCl
1mol/L e HNO3 concentrado nos pontos de coleta. As médias encontradas para os metais
nestas frações fraca e fortemente ligadas (expressas em mg/kg) foram, respectivamente:
0,02 e 0,15 (Hg); 0,50 e 0,59 (Cd); 32,2 e 15,5 (Cu); 12.486 e 22.823 (Fe); 138,6 e 91,9
(Mn); 2,4 e 2,7 (Ni); 26,3 e 8,2 (Pb); 120,4 e 16,4 (Zn).
Ao comparar as concentrações dos metais fracamente e fortemente ligados,
percebe-se que para metais como mercúrio, cádmio, manganês e níquel as maiores
concentrações foram encontradas na fração fortemente ligada aos sedimentos, o que indica
menor biodisponibilidade potencial do que observado para os demais metais. Em relação a
estes outros metais, destacam-se as concentrações de zinco e chumbo (também o cobre,
mas menos freqüentemente), por estarem mais elevadas na fase fracamente ligada (Figura
2). Isto sugere uma maior preocupação quanto a estes metais em relação à sua
biodisponibilidade potencial. Correlações significativas (p<0,05) foram encontradas entre
metais na fração fracamente ligada (Zn, Pb, Cu e Cd) e as concentrações de COT nos
sedimentos, sugerindo uma ligação destes com a matéria orgânica presente no sedimento
e/ou a influência de fontes similares.
4. CONCLUSÃO
As extrações seqüenciais dos sedimentos mostraram que alguns contaminantes
metálicos (por exemplo, Hg e Cd) estão menos potencialmente biodisponíveis, considerando
os maiores valores encontrados na fração fortemente ligada, enquanto Zn, Pb e Cu
apresentaram resultados mais preocupantes quanto a

este aspecto. A associação de

metais com o TOC pode refletir a importância do aporte de TOC derivado de esgotos
domésticos para determinar as concentrações potencialmente biodisponíveis dos metais.
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Figura 2: Distribuição dos metais (mg/kg) nos pontos de coleta quanto às frações extraídas.
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Resumo
Os elementos constituintes maiores e menores de 30 rochas ígneas ácidas e básicas (granitos,
sienitos, riolitos e um basalto) do embasamento cristalino paranaense foram determinados por
espectrometria de fluorescência de raios X (WDXRF), para avaliar a semelhança das amostras em
termos do teor composicional. As correções dos efeitos interelementos (absorção/intensificação)
foram realizadas por meio do método de Parâmetros Fundamentais (FP). A metodologia foi validada
utilizando-se um material de referência certificado. Os principais óxidos encontrados associados aos
elementos quantificados são SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, P2O5, MnO, SO3, NiO,
ZnO, Rb2O. Por meio de análise estatística, as amostras estudadas foram organizadas em 3 grupos
de composições semelhantes: sienitos, granitos claros e basalto e granitos escuros. Os resultados
mostram que a técnica WDXRF é uma ferramenta robusta que permite distinção mesmo entre
amostras geológicas semelhantes.
Rochas graníticas, Fluorescência de raios-X, Escudo cristalino Paranaense

Abstract
Major and minor components of 30 acid and basic igneous rocks (granites, sienites, riolites and a
basalt) of the Paraná state crystalline basement were determined by X-ray fluorescence spectrometry
(WDXRF), in order to evaluate the similarity in terms of the compositional content. The corrections of
interelements effects (absorption/intensification) were performed by means of the fundamental
parameters (FP) method. The methodology was validated using a certificated reference material. The
main oxides found associated with the quantified elements are SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, Fe2O3, CaO,
MgO, TiO2, P2O5, MnO, SO3, NiO, ZnO, Rb2O. Through statistical analysis, the studied samples were
organized in 3 groups of similar compositions: sienites, light granites and basalt and dark granites.
The results show that the WDXRF technique is a robust tool that enables distinction even between
similar geological samples.
Granitic rocks, x-ray Fluorescence, crystalline Shield of Paraná

1. Introdução
O estado do Paraná é geológicamente representado por um intervalo de idades,
desde as mais antigas de 2,8 bilhões de anos até o presente, FIG. 1, que pode ser dividido
do ponto de vista de vocação mineral em quatro compartimentos: Cobertura Sedimentar
Mesozóica; Grupo São Bento; Grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná; Embasamento
(ou escudo) cristalino (MINEROPAR, 2013).
O objetivo deste trabalho é avaliar a semelhança, em termos de teor composicional
(elementos maiores, menores e traços) de rochas graníticas extraídas do embasamento

cristalino paranaense e utilizadas na construção civil tanto como agregados como rochas
ornamentais. Este trabalho é parte de um projeto maior, cujo objetivo final é avaliar
propriedades radiométricas e petrofísicas destas rochas.
2. Localização da área de estudo
O embasamento (ou escudo) cristalino é formado por rochas magmáticas,
metamórficas e vulcânicas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da Bacia Sedimentar do
Paraná. Geograficamente, esta porção corresponde ao Litoral e Primeiro Planalto
paranaense e é representada por uma ampla diversidade de ambientes e tipos litológicos
que ocupam cerca de 10 % do território paranaense (21,000 km2), sendo responsável por
cerca de 65 % do valor da produção mineral paranaense (MINEROPAR, 2010).

Figura 1 Geologia do Paraná, modificado de (MINEROPAR, 2010).
3. Materiais e Métodos
Os elementos constituintes maiores e menores de 30 rochas ígneas ácidas e básicas
(granitos, sienitos, riolitos e um basalto) do embasamento cristalino paranaense foram
determinados por espectrometria de fluorescência de raios X (WDXRF).
As determinações das concentrações dos elementos químicos nas amostras foram
realizadas sem tratamentos químicos prévios. Uma massa de 1,8 g de amostra adicionada a
0,2 g de cera em pó (Hoechst wax C Micropowder) foram homogeneizados em um
misturador mecânico (Spex Mixer / Mill) por 5 min e compactadas em uma prensa hidráulica
sobre uma base de ácido bórico (cerca de 1,5 g de H3BO3 ).
As pastilhas resultantes, de dupla camada, com (25,01 ± 0,01) mm de diâmetro e
(5 ± 1) mm de espessura total, foram medidas com um WDXRF, modelo RIX 3000, da
Rigaku, Co., com tubo de raios X de Ródio, 50 kV x 50 mA, colimador de 20 mm, detector de
cintilação (NaI/Tl) para os elementos pesados (Z > 20) e proporcional de fluxo (mistura P-10)

para os elementos leves. A determinação quantitativa dos elementos foi realizada por meio
do método dos Parâmetros Fundamentais (PF) (Lachance, 1995; Scapin, 2003).
A validação da metodologia, foi realizada por meio de testes estatísticos, segundo
procedimento do INMETRO, (INMETRO, 2010), usando um material de referência
certificado (MRC 2709, San Joaquin Soil, NIST).
Os teores dos maiores e menores constituintes determinados nas amostras foram
analisados com o software Statistica versão 9 (Statistica9, 2009), fazendo uma análise de
agrupamento (clusters) pelo método Ward (distâncias euclidianas).

4. Resultados e Discussão
Os óxidos maiores identificados nas amostras são SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, Fe2O3,
CaO e MgO, os menores, TiO2, P2O5, MnO e SO3 e os elementos traços, NiO, ZnO, e Rb2O.
A análise de agrupamento (clusters) dos teores dos óxidos nas 30 amostras, com o
software Statistica9, é apresentado na FIG. 2.

Figura 2 Análise por agrupamento dos óxidos principais constituintes das amostras.
Esta análise mostra que, quanto à composição, as amostras são divididas em três
grupos, por grau de semelhança. O G1 engloba 17 amostras majoritariamente sienitos, o G2
engloba 10 amostras principalmente granitos e um riolito e está separado do grupo 1 por
uma distância de 84 %. O G3, constituído por 3 amostras, um basalto e dois granitos
escuros, é separado do G1 por uma distância de 70 % e do G2 por 16 %. Assim, pode-se
considerar que o G3 está mais próximo do G2 do que do G1.

Para melhor visualização, quatro amostras, extremos dos agrupamentos G1, G2 e
G3, foram representados em termos do teor composicional, como mostrado na FIG. 3.

Figura 3 Teor em (%) de óxidos nas amostras 1, 4, 20 e 35 extremos do dendograma.
As amostras 1 e 35 fazem parte dos extremos de todo o agrupamento e as amostras
4 e 20 são extremos entre os dois grupos (G1 e G2) e estão aproximadamente no centro do
agrupamento.
Na FIG. 3 pode-se observar que a principal diferença em termos de concentração de
óxido é devida ao óxido de silício SiO2, cuja concentração nas amostras extremas do
dendograma é de aproximadamente 19 %; como uma segunda variação importante pode-se
destacar o óxido de ferro Fe2O3, com variação de aproximadamente 10%. Para os demais
óxidos as variações são menores.
Este estudo mostrou que a técnica de fluorescência de raios X (WDXRF) é uma
ferramenta útil para a determinação do teor composicional de rochas, mesmo que similares,
e o seu uso associado à técnicas estatísticas permite realizar um agrupamento quanto a
composição.
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Resumo
A composição química, especialmente dos elementos-traço, é considerada a principal ferramenta nos
estudos da gênese de formações ferríferas (FF). As baixas concentrações e a escassez de materiais
de referência certificados (MRC) de FF requerem estudos detalhados para a determinação desses
elementos. A ablação a laser acoplada à ICP-MS é extensivamente usada na determinação de
elementos-traço em amostras geológicas, mas a validação do método depende da disponibilidade de
padrões internos e de calibração adequados. Nós apresentamos um método para a determinação de
elementos-traço (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th and U) em amostras
de FF fundidas. As amostras foram abladas (pontualmente e linearmente) em um laser Nd:YAG
213 nm acoplado a um ICP-MS. O MRC BRP-1 fundido (basalto, UNICAMP/USGS, Brasil) e o vidro
sintético NIST SRM 612 foram usados como padrões de calibração. Os resultados são discutidos
através de análises do material de referência de formação ferrífera IF-G (GIT-IWG, França). A
calibração com o vidro sintético apresentou resultados superiores à faixa de referência do material,
enquanto os melhores resultados foram obtidos através da calibração com o BRP-1. Os resultados
obtidos por varredura pontual e linear não mostraram diferenças significativas entre si, porém o sinal
da ablação pontual foi mais instável e a contagens mais baixas que a varredura linear. O método se
mostrou adequado ao uso pretendido de acordo com os resultados obtidos até o momento.
Palavras Chave: elementos-traço, formações ferríferas, LA-ICP-MS
Abstract
The chemical composition, specially trace elements, is considered the main tool for studies of the
genesis of iron formations (IF). The low levels of trace elements and the absence of IF certified
reference materials (CRM) require studies for determination of these analytes. Laser ablation ICP-MS
is extensively used to determine trace elements in geological samples but the method reliability are
tightly dependent on the availability of suitable internal and/or calibration standard. We present a
method to measure trace elements (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th
and U) in IF fused samples. The samples were abladed (spot and raster) in a Nd:YAG 213 nm laser
coupled to an ICP-MS. The CRM BRP-1 in fused beads (basalt, UNICAMP/USGS, Brazil) and the
glass NIST SRM 612 were used as callibration standards. We discuss our results based on repeated
analyses of the reference material IF-G (GIT-IWG, France). The calibration with the glass showed a
significantly higher averages while the best results were obtained by calibration with BRP-1, reducing
the matrix effect. The results obtained by spot and raster patterns showed no significat differences but
the spot signal was more unstable and the counts were lower than the raster. The method was
suitable for the intended use according with the results obtained until now.
Keywords: trace elements, iron formation, LA-ICP-MS

1. Introdução
Os principais aspectos que influenciaram na gênese das formações ferríferas, como
vulcanismo, evolução da biosfera e a composição dos oceanos, são bastante discutidos
(Bekker et al. 2010). A composição química, incluindo elementos maiores, menores e traços,
é a principal ferramenta utilizada para o estudo da origem das formações ferríferas (Baldwin
et al. 2011).

Há alguns trabalhos na literatura que descrevem a determinação de elementos-traço
em amostras de formações ferríferas, mas as baixas frações em massa desses elementos
na matriz requerem um estudo do procedimento analítico e a sua validação (Dulski 2001).
Uma dificuldade neste aspecto é a limitada disponibilidade de materiais de referência (MR)
de formações ferríferas.
A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado com ablação a
laser (LA-ICP-MS) é uma das principais técnicas para a determinação da distribuição e
abundância dos elementos-traço em amostras geológicas, principalmente por ser pontual,
multielementar e possuir limites de detecção apropriados (Perkins et al. 1992, Jarvis &
Williams 1993, Strnad et al. 2005). Além disso, por utilizar amostras sólidas, a LA-ICP-MS
dispensa a solubilização e diluição das alíquotas, diminuindo o tempo e as incertezas da
análise. No entanto, a confiabilidade desse método depende fortemente da otimização dos
parâmetros do laser e da disponibilidade de materiais de referência adequados e bem
caracterizados (Nadoll & Koenig 2011).
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para a determinação de alguns
elementos-traço (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th and U) em
amostras fundidas de formações ferríferas por LA-ICP-MS.
2. Materiais e Métodos
Para desenvolvimento de uma metodologia aplicável a amostras de formações
ferríferas, foram realizadas análises de um material de referência de formação ferrífera, o
IF-G (GIT-IWG, França), no qual os valores para elementos-traço não são certificados e sim
indicados.
Os MR foram preparados utilizando o método de rotina de determinação de
elementos maiores por fluorescência de raios X. As amostras foram fundidas com uma
mistura tetra e metaborato de lítio (1:1) na proporção de 1 g de padrão para 6 g de fundente
para BRP-1 (basalto, UNICAMP/USGS, Brasil) e na proporção de 0,8 g de MR e 9 g de
fundente para IF-G. Foram adicionados 0,090 g de brometo de lítio. Os discos de vidro
obtidos foram quebrados e os fragmentos das amostras foram montados em mosaicos de
resina. A montagem (resina+amostras) foi polida e usada na câmara de ablação.
As determinações dos elementos-traço (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho,
Er, Tm, Yb, Lu, Th e U) foram realizadas por ICP-MS com analisador de massa quadrupolo
(Agilent 7700x) acoplado ao laser Nd:YAG 213 nm (New Wave UP-213). As condições
operacionais do LA-ICP-MS foram otimizadas utilizando padrões sintéticos (Nist SRM 612 e
Nist SRM 614) com objetivo de obter uma intensidade máxima para as razões massas/carga
dos isótopos de interesse (45Sc,
+

+

93

Nb,

175

Lu,

207

Pb e

238

U), mantendo formação de óxidos

(ThO /Th ) inferior a 1 %. O software de redução de dados utilizado neste estudo foi o Glitter

(GEMOC Laser ICP-MS Total Trace Element Reduction) (Van Achter-bergh et al. 2001).
Todas as determinações foram realizadas usando o Si como padrão interno. Foram feitos
testes utilizando os materiais de referência NIST SRM 612 (sintético) e BRP-1 (natural)
como padrões de calibração. Ajustes nas condições do laser foram realizados durante as
análises com o objetivo de se obter maiores intensidades e maior estabilidade do sinal.
3. Resultados e discussão
A calibração usando o MR sintético (NIST SRM 612) gerou médias de fração em
massa sistematicamente mais altas que os valores de referência para todos os elementos,
como mostrado na Tabela 1. Sob as mesmas condições, na calibração com o MR certificado
natural (BRP-1 com 15,59 % m/m de Fe2O3) fundido foram obtidos resultados dentro da
faixa dos valores de referência (Valor de referência ± 1 desvio-padrão) e com desviospadrão menores que os obtidos pelo MR sintético (Testes 1 e 2). O uso do padrão externo
natural tem a vantagem de incluir a etapa de preparo da amostra com a presença do
fundente, ou seja, leva em consideração o efeito de matriz.
As médias e os respectivos desvios-padrão obtidos utilizando a ablação pontual
(spot) e linear (raster) não mostraram diferenças significativas entre si. Porém, o sinal obtido
durante a ablação pontual apresentou um decaimento com o decorrer da análise e diversos
picos relacionados ao fracionamento dos isótopos. Estes problemas não foram
apresentados na ablação linear, sendo que a área utilizada tende a se manter constante
durante toda a análise (Testes 2, 3 e 4).
Tabela 1: Valores de fração em massa obtidos (média) e certificados (VR), e os respectivos
desvios-padrão para o MR IF-G.
IF-G
Elemento
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Th
U

VR ± 1s
-1
(mg·kg )

Teste 1
Nist 612
Média ± 1s
-1
(n=5) (mg·kg )

Teste 2
BRP-1
Média ± 1s
-1
(n=5) (mg·kg )

9±3
2,8 ± 0,6
4,0 ± 0,8
0,40 ± 0,08
1,8 ± 0,22
0,40 ± 0,06
0,39 ± 0,07
0,74 ± 0,04
0,11 ± 0,05
0,80 ± 0,05
0,20 ± 0,05
0,63 ± 0,04
0,09 ± 0,05
0,6 ± 0,3
0,09 ± 0,02
0,1
0,02

14,8 ± 0,4
4,0 ± 0,1
4,36 ± 0,08
0,56 ± 0,03
3,0 ± 0,3
0,59 ± 0,07
0,54 ± 0,02
1,1 ± 0,1
0,170 ± 0,008
1,35 ± 0,08
0,33 ± 0,02
1,10 ± 0,09
0,14 ± 0,01
1,0 ± 0,1
0,16 ± 0,02
0,11 ± 0,01
0,025 ± 0,005

10,2 ± 0,3
2,74 ± 0,08
3,72 ± 0,07
0,42 ± 0,02
2,0 ± 0,2
0,41 ± 0,05
0,38 ± 0,02
0,72 ± 0,09
0,120 ± 0,006
0,90 ± 0,05
0,22 ± 0,02
0,74 ± 0,06
0,100 ± 0,009
0,65 ± 0,07
0,10 ± 0,02
0,07 ± 0,01
0,027 ± 0,006

Teste 3
BRP-1
Média ± 1s
-1
(n=3) (mg·kg )

10,2 ± 0,2
2,78 ± 0,02
3,79 ± 0,06
0,440 ± 0,002
2,0 ± 0,1
0,45 ± 0,06
0,370 ± 0,009
0,73 ± 0,07
0,120 ± 0,004
0,90 ± 0,05
0,23 ± 0,01
0,69 ± 0,04
0,100 ± 0,007
0,66 ± 0,01
0,100 ± 0,003
0,07 ± 0,01
0,030 ± 0,005
Varredura: Linear
Varredura: Pontual (Spot) = 100 µm
(Raster)
Condições operacionais
A= 10 Hz
PA = 10 Hz
da ablação a laser
F= 16,00 J/cm2
A = 10 Hz
V = 5 µm/s
F = 15,45 J/cm2
VR = Valor de Referência; A= ablação; PA = pré-ablação; F=Fluência; V= velocidade

Teste 4
BRP-1
Média ± 1s
-1
(n=7) (mg·kg )
10,7 ± 0,5
2,79 ± 0,09
3,72 ± 0,09
0,43 ± 0,01
1,87 ± 0,06
0,44 ± 0,04
0,388 ± 0,009
0,75 ± 0,05
0,129 ± 0,008
0,93 ± 0,04
0,235 ± 0,008
0,73 ± 0,03
0,108 ± 0,007
0,67 ± 0,02
0,11 ± 0,01
0,071 ± 0,003
0,027 ± 0,002
Varredura: Linear
(Raster)
PA = 10 Hz
A = 20 Hz
V = 5 µm/s
F = 15,30 J/cm2

A utilização da pré-ablação aumentou a estabilidade do sinal durante a análise e a
frequência maior (20 Hz) resultou em contagens maiores, porém, as médias obtidas são
superiores que a faixa de referência para os elementos Dy, Er e Lu (Teste 4) .
4. Conclusões
A determinação de elementos-traço em amostras fundidas de formações ferríferas
por LA-ICP-MS se mostrou adequada ao uso pretendido. Na calibração utilizando um
material natural e preparado da mesma forma que as amostras foram obtidos resultados
muito mais confiáveis que a calibração por material sintético. Apesar de aumentar o tempo
de análise e a área consumida, a varredura linear apresentou um ganho nas contagens e na
estabilidade do sinal em relação à ablação pontual.
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Resumo
O processo Humifert produz fertilizantes organo-fosfatados a partir de rocha fosfática, como fonte de
P, e matéria orgânica. O processo utiliza como rota de tratamento os óxidos de nitrogênio, que
atacam a mistura, liberando o P presente na rocha fosfática e degradando a matéria orgânica. Como
consequência, geram compostos contendo material orgânico e P associado a novas microestruturas
orgânicas e inorgânicas, amorfas e/ou cristalinas, mais solúveis. O processo Humifert pode ser uma
interessante alternativa de melhor utilização da rocha fosfática, pois não apresenta restrições com
relação à composição mineralógica e ao teor de P, além de poder ser utilizado qualquer material
orgânico.
Palavras-chave: fósforo, rocha fosfática, matéria orgânica, sustentabilidade, reuso.

Abstract
The Humifert process produces organo-phosphate fertilizers from phosphate rock as P source and
organic matter. The process uses nitrous oxide as route treatment, which attacks the initial mixture,
releasing P present in phosphatic rock and degrading organic matter. Consequently, Humifert process
produces more soluble compounds containing organic material and P associated with new inorganic
and organic microstructures, amorphous and/or crystalline. The Humifert process could be an
interesting alternative for better utilization of phosphate rock, because there is not restrictions
regarding mineralogical composition and P content, and could be used any organic material.
Keywords: phosphorus, phosphatic rock, organic matter, sustainability, reuse.

1. Introdução
O elemento fósforo (P) é essencial para todas as formas de vida (plantas, animais e
bactérias) e é um ingrediente chave nos fertilizantes para sustentar a alta produção agrícola.
A principal fonte de P, a apatita [Ca5(PO4)3X2 (X = F, OH ou Cl)], está presente na rocha
fosfática, que é um recurso mineral não renovável e sem substitutos, e tem se tornado um
recurso escasso e caro. Cerca de 95% do fósforo explotado no mundo é utilizado na
agricultura, principalmente como fertilizante (Vaccari & Strigul, 2011). Existem previsões de

que o “pico do P”, uma analogia ao pico do petróleo da década de 70, possa ocorrer até
2035, em que a demanda será maior que a oferta (Cordell et al. 2011).
O processo Humifert (Sternicha, 1988) pode representar uma alternativa para o
melhor aproveitamento dos materiais fosfáticos na produção de compostos fertilizantes. O
processo baseia-se em uma série de reações químicas, produzindo óxidos de nitrogênio em
um reator micro-piloto. Na fase final das reações, esses óxidos transformam-se em ácido
nítrico, que atacam a mistura rocha fosfática e matéria orgânica, liberando o P total ou
parcialmente, que se associa à matéria orgânica presente na mistura inicial, formando novos
compostos.
Como não existem restrições conhecidas com relação aos materiais que podem ser
utilizados nesse processo, o processo Humifert constitui uma opção para a utilização dos
materiais fosfáticos de baixo teor e de difícil aproveitamento, ainda não aproveitados pela
indústria devido à inadequação desses materiais aos processos atualmente em uso. Além
disso, o processo abre mais um campo de utilização de materiais orgânicos diversos,
ampliando e agregando valor a esses materiais e, ainda, aumentando o aporte de matéria
orgânica nos solos tropicais.
Assim, os objetivos desse trabalho foram (i) produzir compostos a partir da mistura
rocha fosfática e matéria orgânica; e (ii) caracterizar todos os compostos por Espectroscopia
de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), para identificação dos grupos
funcionais, suas alterações e possíveis associações e neoformações.
2. Materiais e métodos
Para a fabricação dos compostos foram utilizados o minério fosfático de Angico dos
Dias (BA), como fonte de P, e lodo de esgoto proveniente da estação de tratamento de
esgoto doméstico de Araraquara (SP). Os materiais foram secos em estufa a 40º C por 24 h,
peneirados em malha 2 mm, misturados (proporção de 30% de rocha fosfática e 70% de
lodo de esgoto (500g) e umedecidos com cerca de 20% da sua massa seca em água
destilada.
As misturas foram submetidas à reação em períodos crescentes de exposição (0, 2,
4, 6, 8, 10 e 12h), com o objetivo de investigar o comportamento do fósforo e da matéria
orgânica e suas associações. Após processados, os materiais foram secos a 60oC,
homogeneizados, macerados e peneirados (100 mesh).
A análise de FTIR foi realizada para todas as amostras, a partir de pastilhas de KBr
(1mg de amostra para 100 mg de KBr). Os espectros foram obtidos a partir de 64 varreduras
no intervalo de 4000 a 400 cm-1, com resolução espectral de 4 cm -1. Para permitir a
comparação entre os espectros, foram realizadas a correção de linha de base e a

normalização de todos os espectros. O equipamento utilizado foi um espectrômetro PerkinElmer, modelo Spectrum 1000.

3. Resultados e discussão
Todos os compostos Humifert (Fig. 1) apresentaram entre 3700 e 3600 cm -1, bandas
de absorção características de argilominerais. A banda entre 3600 e 3200 cm-1 pode ser
atribuída aos estiramentos O-H e N-H de estruturas orgânicas e moléculas de água
adsorvidas. A partir de 2h de reação, essa banda mostrou um aumento de intensidade e, à
medida que o tempo de reação avançou, essa banda tornou-se mais intensa e definida em
aproximadamente 3399 cm-1. Esse comportamento pode ser atribuído ao estiramento de
grupos N–H devido à adição do nitrogênio durante as reações.

Fig. 1: Espectros de FTIR obtidos para os
compostos Humifert em cada tempo de
reação,

mostrando

as

alterações

promovidas pelo processo nos grupos
funcionais.

A região entre 2900 e 2800 cm-1 é característica de vibração de grupos alifáticos
presentes na matéria orgânica. A banda em 2426 cm-1 ficou mais evidente a partir de 4h de
reação, o que pode ser indicativo de estiramento da ligação P–H presente no material
orgânico e/ou inorgânico. Essa informação pode indicar novas associações entre os grupos
funcionais e também que o P está sendo realmente liberado de estruturas mais
recalcitrantes, como a apatita e/ou a matéria orgânica.
A banda entre 1800 a 1500 cm -1 pode ser atribuída às aminas primárias e
secundárias presentes na matéria orgânica. Nos produtos, a banda em 1657 cm-1 tornou-se
mais intensa, além do aparecimento da banda em 1547 cm -1. Essas informações podem
indicar a incorporação de nitratos e nitritos e ainda o estiramento do grupo NO2. Além disso,

também foi observada uma banda intensa e fina em 1384 cm -1. Estudos anteriores (Silverol
et al. 2007; Silverol, 2010) sugeriram que essa banda poderia ser atribuída a um composto
organo-fosfatado neoformado. No entanto, essa banda também apareceu nos materiais que
foram submetidos ao processo isoladamente, e com base na literatura, o pico em 1384 cm -1
seria indicativo de uma associação entre grupos inorgânicos e/ou orgânicos com o nitrato.
A região entre 1200 e 400 cm-1 é extremamente complexa devido a absorção de
ambas as fases, mineral e orgânica. Essa região espectral pode ser característica de grupos
PO43- (bandas em 1103, 1033 e 963 cm-1), de polissacarídeos provenientes da matéria
orgânica e também a vibração do grupo SiO42- (1033 e 1009 cm-1) associado à fase mineral
(quartzo, argilominerais e feldspato) e à fase orgânica. A banda entre 934 e 913 cm -1 pode
ser característica de hidróxido de alumínio (gibbsita) e/ou de sílica presente em estruturas
orgânicas. As bandas em 797 cm-1 e 751 cm-1 são, respectivamente, do quartzo e da apatita.
A partir de 2h de reação, os compostos apresentaram um sinal discreto em
aproximadamente 840 cm -1, que pode indicar vibrações do grupo PH2 e/ou estiramento da
ligação N–O do nitrato. A banda em 696 cm -1 pode ser atribuída ao quartzo, e os sinais em
601, 567 e 470 cm -1 podem ser da apatita e/ou da caulinita. Já a banda em 540 cm-1 pode
ser de P associado ao Fe (fosfatos secundários).

4. Conclusões
A espectroscopia de infravermelho mostra-se como uma ferramenta interessante do
ponto de vista de análise estrutural, apresentando a variação no sinal de alguns grupos
funcionais, principalmente a banda estreita e intensa em 1384 cm -1, que deve estar
associada à formação de compostos nitrogenados com ligantes orgânicos e/ou inorgânicos.
Os resultados evidenciam a ocorrência de uma modificação química do meio com
consequente disponibilização do fósforo. Entretanto, outras ferramentas analíticas deverão
ser usadas para melhorar compreensão das transformações químicas existentes.
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Resumo
O processo Humifert é um método alternativo de produção de fertilizantes organo-fosfatados, que
utiliza a rocha fosfática, como fonte de P, e a matéria orgânica. O processo emprega a rota nítrica
para o tratamento da mistura, em que os óxidos de nitrogênio atacam a mistura e liberam o P
presente na rocha fosfática, além de degradar a matéria orgânica. Como resultado, originam
compostos fertilizantes complexos com material orgânico e P associado a novas estruturas orgânicas
e inorgânicas mais solúveis. Os compostos Humifert podem ser uma interessante alternativa de
melhor utilização da rocha fosfática, pois o processo não apresenta restrições com relação à origem e
a composição do minério fosfático, aumentando a vida útil das reservas desse importante recurso
natural não renovável.
Palavras-chave: fósforo, apatita, rocha fosfática, matéria orgânica, fertilizante alternativo.

Abstract
The Humifert process is an alternative method to produce organo-phosphate fertilizer, which uses
phosphatic rock as P source, and organic matter. The process employs nitric route to treatment of
mixture, where nitrogen oxides attack the mixture and release P present in phosphatic rock, and
degrade organic matter. As result, originate complex fertilizer compounds with organic material and P
associated with new organic and inorganic structures more soluble. Humifert compounds could be an
interesting alternative for better utilization of phosphatic rock, because process does not have
restrictions regarding the origin and composition of phosphatic ore, increasing the durability of
reserves this important nonrenewable natural resource.
Keywords: phosphorus, apatite, phosphatic rock, organic matter, alternative fertilizer.

1. Introdução
O fósforo (P) é um elemento insubstituível e essencial para a vida e para a
viabilidade da produção agrícola. A rocha fosfática é uma das únicas fontes econômicas de
P devido à presença do mineral apatita [Ca 5(PO4)3(X)2, (X =F, Cl, OH)], principal portador de
P, para a produção de fertilizantes e outros insumos químicos.

As reservas globais de P são finitas e não renováveis e diversos estudos sugerem
que este recurso poderá desaparecer em menos de 50 anos (Vaccari, 2009; Cordell et al.
2009). Com o crescimento da população mundial e das exigências ambientais, aumenta a
necessidade de produzir mais alimentos e biocombustíveis, elevando, consequentemente, a
demanda por fertilizantes. Considerando esse quadro, a preocupação com a melhor
utilização das fontes de P torna-se crescente.
O processo Humifert (Sternicha, 1988) pode representar uma alternativa para o
melhor aproveitamento dos materiais fosfáticos na produção de fertilizantes. O processo
baseia-se na produção de óxidos de nitrogênio em um reator micro-piloto. Na fase final das
reações, esses óxidos transformam-se em ácido nítrico, que ataca a mistura rocha fosfática
e matéria orgânica, liberando o P total ou parcialmente para a associação com a fase
orgânica e/ou inorgânica.
Trabalhos foram realizados (Silverol et al. 2007; Silverol, 2010) com o objetivo de
melhor compreender o processo Humifert, as transformações e as associações promovidas
pelo ataque ácido. Entretanto, ainda existem muitas lacunas com relação à formação de
novas fases, ao papel da matéria orgânica e seu grau de degradação durante o processo.
Essas informações podem ser de grande importância para o entendimento das associações
entre os diversos grupos funcionais que podem ser liberados durante o processo, e se essas
associações, no que concerne ao P, podem ser melhoradas do ponto de vista agronômico.
Os objetivos neste trabalho foram (i) produzir compostos a partir da mistura rocha
fosfática e matéria orgânica; e (ii) caracterizar todos os compostos por Microscopia
Eletrônica de Varredura com sistema de dispersão de energia EDS, para identificação das
alterações morfológicas e composicionais promovida nos compostos, da associação entre a
matéria orgânica e o fósforo e de possíveis neoformações.

2. Materiais e métodos
Para a fabricação dos compostos foram utilizados o minério fosfático de Angico dos
Dias (BA), como fonte de P, e lodo de esgoto proveniente da estação de tratamento de
esgoto doméstico de Araraquara (SP).
A preparação da mistura inicial consistiu na secagem dos materiais (lodo e minério
fosfático) em estufa a 40º C por 24 h e o peneiramento em malha 2 mm. Os materiais foram
misturados na proporção de 70% de material orgânico e 30% de minério fosfático e
receberam a adição do equivalente a cerca de 20% da sua massa seca em água destilada.
Os compostos (500g) foram fabricados em um reator micropiloto, em períodos
crescentes de tempo de exposição às reações (0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12h), com o objetivo de
investigar o comportamento do fósforo e da matéria orgânica e suas associações. De cada

composto, foi retirada uma alíquota representativa para secagem em estufa, a 60º C, por 24
horas. Após a secagem, as amostras foram fixadas em stubs com fita carbono e recobertas
com carbono.
As imagens ao MEV foram obtidas por elétrons primários (retroespalhados), em um
equipamento marca JEOL, modelo JSM-6510, com EDS acoplado modelo 6742A, marca
Thermo Scientific, com voltagem em 15kV.

3. Resultados e discussão
As análises ao MEV foram realizadas para todos os compostos (0, 2, 4, 6, 8, 10 e
12h), para observar a morfologia dos grãos de apatita e feições de dissolução, a
composição química dos aglomerados orgânicos e a presença de fases neoformadas.
Os resultados obtidos mostraram que os compostos 0, 2 e 4h não apresentaram
alterações significativas dos grãos de apatita, como feições de dissolução e alteração da
morfologia. Nos aglomerados orgânicos (Fig. 1 e 2), foram observados um aumento na
quantidade e na variedade de elementos químicos presentes à medida que o tempo de
reação aumentou, o que pode ser um indicativo de destruição de estruturas minerais e
orgânicas mais lábeis e a liberação dos seus elementos constituintes para outras fases.

Fig.1: Aglomerado de matéria orgânica do
composto 0h e EDS evidenciando sua
composição química.

Fig.2: Aglomerado de matéria orgânica do
composto 4h com EDS, mostrando um aumento
relativo da composição química geral e os grãos
de apatita (sinalizados com setas), sem nenhuma
evidencia de dissolução.

A partir de 4h foi possível observar alterações morfológicas nos grãos de apatita, que
se tornaram mais intensas à medida que o tempo de reação aumentou. A morfologia de
dissolução nos grãos de apatita constitui um indicativo importante de que o ataque ácido
está dissolvendo os grãos e liberando o P para novas fases orgânicas ou inorgânicas. Como
pode ser observado na Fig.3, a face do grão que está menos alterada apresentou um
espectro EDS (no 1) mais próximo de um grão de apatita com poucas alterações (Silverol et.
al. 2007; Silverol, 2010). Já o EDS no 2 apresentou uma perda de P e de Ca, confirmando
que esses elementos, especialmente o P, foi liberado e disponibilizado para outras fases.

Além disso, foi observada, nos compostos com tempo superior a 6h de ataque, a
presença de um material inorgânico precipitado (Fig.4). O aparecimento de uma fase
neoformada como produto das reações Humifert indicaria que os elementos liberados
durante o ataque ácido recombinaram-se, formando novos compostos.
Fig. 3: Grão de apatita
observado no composto com
10h de reação, evidenciando
alterações
morfológicas
promovidas pelo ataque
ácido, como cavidades e
bordas de dissolução.
Fig. 4. Grão de apatita com EDS,
observado no composto com 12h de
ataque,
mostrando
feições
de
dissolução ao longo do grão, e a
presença de neoformações (círculos).

Entretanto, não possível identificar com precisão a composição química da
neoformação. Trabalhos anteriores (Silverol, 2010; Silverol et.al no prelo) sugeriram que
essa precipitação poderia ser um tipo de fosfato de cálcio, mas as análises por EDS também
foram inconclusivas.

4. Conclusões
O processo Humifert pode ser uma forma eficiente e alternativa de fabricação de
fertilizantes fosfatados, pois foi capaz de atacar a rocha fosfática e liberar não somente o P,
como também outros elementos presentes tanto na fase inorgânica como orgânica. Além
disso, a possível formação de precipitados inorgânicos com P demonstra a eficiência do
ataque Humifert, originando um composto mais solúvel. A presença da matéria orgânica e
de outros elementos importantes pode tornar o composto Humifert um produto interessante
e promissor do ponto de vista agronômico.
Entretanto, ainda são necessários mais estudos sobre a composição exata das
neofomações, a solubilidade do P e os teores dos demais elementos, de acordo com a
legislação vigente.
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Resumo
O magmatismo basáltico da região de Itapé, sudeste do estado da Bahia, compreende rochas de
caráter intrusivo, sob a forma de diques. Este conjunto de rochas é parte integrante do Orógeno
Itabuna-Salvador-Curaçá, no Cráton do São Francisco, intrudido nos terrenos granulíticos
polideformados arqueanos e paleoproterozoicos do sul do Estado da Bahia. Análises geoquímicas
realizadas em onze amostras coletadas na área de estudo indicam que esses corpos filonianos
possuem tendência alcalina, apresentando número mg# [MgO/(MgO+FeOt)] de 0,36 no latibasalto, de
0,37 a 0,45 nos álcali-basaltos, de 0,31 a 0,44 nos havaiitos e de 0,27 a 0,31 nos mugearitos,
sugerindo que as rochas filonianas de Itapé correspondem a litotipos mais evoluídos. De um modo
geral, os padrões de distribuição dos ETR são muito semelhantes entre os quatro grupos,
aproximadamente paralelos entre si, e esse comportamento revela que a fonte geradora pode ser a
mesma para os vários litotipos observados. Todos os grupos de diques máficos de Itapé possuem
valores aproximados para o padrão OIB. Os latibasaltos e os álcali-basaltos são os litotipos menos
evoluídos, enquanto os havaiitos e mugearitos são os mais evoluídos.
Palavras-chave: geoquímica, enxame, diques, máficos, Itapé, Bahia.
Abstract
The basaltic magmatism in the Itape region, southeast of Bahia, comprises rocks of intrusive character
in the form of dykes. This set of rocks is part of Itabuna-Salvador-Curaçá Orogen, in the São
Francisco Craton, and intruded archean and paleoprotherozoic granulitic polydeformed terrains of the
southern Bahia state.Geochemical analyzes made in eleven samples collected in the study area
indicate that these mafic veins have a alkaline tendency showing the number mg# [MgO/(MgO+FeOt)]
in latibasalt of 0.36, 0.37 to 0.45 in alkali-basalts, from 0.31 to 0.44 in hawaiites, and from 0.27 to 0.31
in mugearites, suggesting that the rocks of Itapé correspond to more evolved rock types. In general,
the distribution patterns of REE are very similar to the for the four groups, the groups are
approximately parallel to each other, and this behavior show that the generating source can be the
same observed for the various rock types. All groups of mafic dykes of Itapé have approximate values
for the standard OIB. The latibasalts and alkali-basalts are less evolved rock types, while hawaiites
and mugearites are more evolved.
Keywords: geochemistry, swarm, dykes, mafic, Itapé, Bahia.

1. Introdução
No Cráton do São Francisco, entre uma grande diversidade de terrenos arqueanos e
paleoproterozoicos, estão hospedadas diversas províncias de diques máficos précambrianos. Entre essas podemos citar como principais: Uauá-Caratacá, Chapada
Diamantina-Paramirim e Litorânea, cujos acervos de dados petrográficos, geoquímicos e
geocronológicos são de significativa expressão, entre outras secundárias como Itabuna-Itaju
do Colônia (PIIC), por exemplo, que ainda apresentam uma relativa escassez de dados e,
consequentemente, muitas lacunas a respeito da sua gênese e evolução. Dessa forma, este
trabalho traz uma contribuição geoquímica ao enxame de diques máficos de Itapé, que
pertence à PIIC, a partir de dados obtidos durante a elaboração da Dissertação de Mestrado
de uma das autoras (PINHEIRO 2012). Esse estudo é de grande importância, já que há uma
escassez de dados relativos às suítes neoproterozoicas em geral, especialmente no que
tange os aspectos geoquímicos e petrogenéticos do magmatismo fissural.
2. Materiais e Métodos
As análises geoquímicas em rocha total foram realizadas em 11 (onze) amostras dos
diques máficos do enxame de Itapé, que foram selecionados previamente a partir de análise
petrográfica. Em todas as amostras foram determinadas as concentrações de elementos
maiores e traços e, dentre as amostras em questão, 05 (cinco) foram submetidas a análises
de elementos terra raras. Depois de preparadas e seguindo as etapas de britagem,
quarteamento

e

moagem,

as

mesmas

foram

homogeneizadas

e

devidamente

acondicionadas em embalagens plásticas. Os laboratórios do IGc/USP e da GEOSOL-LAKE
FIELD LTDA realizaram as devidas análises e os resultados analíticos obtidos foram
utilizados na elaboração de diagramas de classificação de rochas e de distribuição entre
elementos maiores, traços e elementos terras raras, com o auxílio de dois softwares: o
GCDkit 2.23 e o Minpet 2.02.
3. Resultados
Os litotipos reconhecidos na área investigada foram analisados a partir de diversos
diagramas de classificação e nomenclatura, dentre os quais podemos citar:
 Diagrama SiO2 versus Na2O + K2O (IRVINE & BARAGAR 1971) (Figura 1) que
propõe uma classificação baseada na alcalinidade das rochas analisadas. Estas
concentram-se no campo das rochas alcalinas.
 Diagrama R1R2 (De La ROCHE et al. 1980) (Figura 2) que mostra que os diques
máficos posicionam-se, de uma maneira geral, no campo dos basaltos transicionais álcali-basaltos, havaiitos, mugearitos e latibasaltos.

Figura 1: Diagrama Na2O + K2O versus SiO2, para os diques máficos de Itapé.

Figura 2: Classificação e nomenclatura adotada para os diques máficos de Itapé.
 Padrão de distribuição dos ETR (McDONOUGH & SUN 1995) (Figura 3), no qual
podemos observar o comportamento desses elementos para os 04 (quatro) grupos.
De um modo geral, os padrões de distribuição dos ETR são muito semelhantes,
apresentando paralelismo e aproximação com o padrão OIB.

Figura 3: Padrão de distribuição dos ETR para os diques máficos de Itapé e os padrões dos
OIB (Ocean Island Basalt), E-MORB (Enriched Mid-Ocean Ridge Basalt) e N-MORB (Normal
Mid-Ocean Ridge Basalt).
4. Conclusões
De acordo com as análises realizadas, podemos verificar que os diques máficos de Itapé
podem ser classificados como alcalinos e, composicionalmente, variam de álcali-basaltos a
mugearitos. Além disso, observa-se que os padrões de distribuição dos ETR são muito
semelhantes entre os diferentes tipos de rocha, o que pode indicar que a fonte geradora
seria a mesma para os vários tipos de rochas encontradas. Podemos perceber ainda, uma
aproximação para o padrão OIB.
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Resumo: Os elementos terras raras (ETR) são de grande interesse geológico, tecnológico,
econômico e estratégico. O uso crescente dos ETR em produtos de alta tecnologia e as políticas
restritivas de alguns países em relação à comercialização de bens minerais dos ETR disparou uma
corrida por novos depósitos destes elementos, bem como da viabilização de reservas disponíveis
ainda inexploradas. Uma das possíveis fontes de ETR são as crostas cobaltíferas encontradas nos
montes submarinos. O potencial de crostas cobaltíferas como fonte de ETR, requer a sua
caracterização, em termos dos teores presentes e dos minerais que os concentram. Neste trabalho
são apresentados resultados de caracterização química, com ênfase nos ETR, de amostras de
crostas cobaltíferas oriundas da Elevação do Rio Grande, Atlântico Sul.

Palavras-chave: crostas cobaltíferas, elementos terras raras, ICP-MS.

Abstract: Rare earth elements (REE) are of great geological, technological, economic and strategic
interest. The increasing use of REE in high-tech products and the restrictive politics of some countries
for commercialization of some REE raw minerals resulted in search for new deposits of these
elements as well as the feasibility of unexplored reserves. One of the possible sources of REE, are
cobalt-rich seamount crusts. This requires the chemical and mineralogical characterization of the
occurrences. In this work results of chemical characterization, with emphasis on REE, are presented
for samples of cobalt-rich crusts from the Rio Grande Seamount, South Atlantic.

Keywords: cobalt-rich seamount crusts, rare earth elements, ICP-MS.

1. Introdução
Em anos recentes, a busca por depósitos de elementos terras raras (ETR) e ítrio foi
impulsionada por causa das inúmeras aplicações desses elementos em produtos
tecnológicos e do uso crescente e intensivo. Além disto, a China, que possui a maior parte
das reservas exploradas, impôs limitações à comercialização dos minérios e de produtos
com pouco valor agregado. Sedimentos oceânicos passaram a ter interesse (Kato et al.
2011) e, em especial, as crostas cobaltíferas (Yingchun et al. 2009), que são um minério de
ferro e manganês não convencional abundante no fundo dos oceanos. As crostas
cobaltíferas são enriquecidas em metais como Co, Pt, ETR, Ti, Ni, Tl, Te, Zr, W, Bi e Mo e já

foram estudadas em vários oceanos. No Atlântico Sul elas são bem conhecidas na Elevação
do Rio Grande (alto topográfico situado na parte oceânica em frente ao estado do Rio
Grande do Sul) (Souza 2000). Segundo Cronan (1999), as crostas são constituídas por
vernadita ferruginosa (oxi-hidróxidos de Fe e Mn), com moderadas quantidades de
carbonato-fluorapatita (CFA) em crostas espessas. Tipicamente a composição química das
crostas apresenta razões Fe/Mn entre 0,6 e 1,3 e elas contêm Co (até > 2%, m/m), Ni (~1%,
m/m), Pt (~3 mg/kg) e ETR entre de 0,1% a 0,3% (m/m) (Cronan 1999). Este trabalho tem
como objetivo avaliar um método analítico para determinar os ETR em crostas cobaltíferas,
baseado na digestão ácida das amostras e medição em ICP-MS.
2. Materiais e Métodos
2.1. Amostras: As amostras de crostas cobaltíferas usadas neste trabalho foram coletadas
na Elevação do Rio Grande, em área de águas internacionais (área mostrada na Figura 1),
por pesquisadores das equipes de Geofísica, Geologia e Recursos Minerais, Oceanografia e
Biologia Marinha da CPRM através do projeto "Avaliação da Potencialidade Mineral da
Elevação do Rio Grande" da Divisão de Geologia Marinha (DGM) da Diretoria de Geologia e
Recursos Minerais (DIGEOM) da CPRM. Mais informações sobre a amostragem das crostas
encontram-se em Souza e Martins (2008).

Figura 1 – Localização da área de coleta das amostras de crostas cobaltíferas. No detalhe a
elevação do Rio Grande.
2.2. Materiais de referência: Os materiais de referência certificados (MRC) de crostas
cobaltíferas GSMC-1 e GSMC-3, produzidos pelo National Research Center for Geoanalysis
(China), foram utilizados para avaliar os resultados.
2.3. Preparação primária das amostras e dissolução ácida: As amostras de crostas
cobaltíferas foram britadas e finamente moídas. Antes da pesagem para a dissolução, as
sub-amostras foram secas por 12 horas a 105 °C. A digestão das porções-teste (100 mg) foi
realizada em frascos de perfluoralcoxi (PFA, Savillex) fechados com tampa, com uma
mistura de HF (40%), HCl (30%) e HNO3 (65%) na proporção de 1:3:1 mL aquecida a 140

ºC em placa de aquecimento por 15h. Após a evaporação até quase-secura, os resíduos
foram retomados em 20 mL HCl 0,5 mol/L (Kuhn et al. 1998).
2.4. Determinação em ICP-MS: A determinação dos ETR e de outros elementos-traço nas
amostras de crostas cobaltíferas foi realizada num ICP-MS Thermo Series X2, após a
diluição das soluções. O instrumento foi calibrado com curvas analíticas obtidas pela
combinação de soluções individuais elementares de materiais de referência certificados e
metrologicamente rastreáveis (AccuStandard, USA), conforme Cotta e Enzweiler (2011) e
Sampaio (2012).

3. Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta resultados obtidos para os ETR e Ba nos MR, os respectivos
valores certificados bem como os resultados de duplicatas de duas amostras de crostas
cobaltíferas (ERG 032 e ERG 078). A comparação dos resultados obtidos para os materiais
de referência com os valores certificados e suas incertezas indica que o método é adequado
para realizar as análises pretendidas.
Tabela 1 – Resultados obtidos determinação dos ETR e Ba medidos por ICP-MS nos materiais de
referência com respectivos valores certificados, e em duas amostras de crostas cobaltíferas. Todos
os valores em µg/g.
Elementos
Sc
Y
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

GSMC-1
obtido
VC
12,1
13±2
246,0
239±8
1843,7
1847±47
354,8
352±14
1334,3
1315±44
70,4
72±5
304,2
293±12
57,4
61±1
15,3
15±1
61,8
65±7
10,2
9,5±0,7
62,1
58±5
11,7
11,3±0,7
34,3
32±3
4,9
4,6±0,3
31,6
31±1
4,7
4,5±0,3

GSMC-3
obtido
VC
9,7
12,4±0,7
250,7
247±9
2193,5 2066±128
315,9
306±16
1091,7
1080±46
60,0
62±3
260,7
246±12
48,3
51±2
13,0
12±1
52,6
55±5
8,7
8±0,5
53,5
51±4
10,5
10,2±0,6
30,2
29±2
4,4
4,1±0,3
28,3
27,4±0,7
4,2
4,2±0,3

ERG032
1
2
5,9
5,8
226,6
226,0
1580,4
1560,1
361,6
360,7
1880,7
1867,1
71,5
71,0
302,8
301,0
55,0
54,4
13,7
13,5
53,9
53,1
9,5
9,3
56,1
54,5
11,0
11,1
32,2
32,1
4,7
4,5
28,4
28,7
4,2
4,1

ERG078
1
2
11,2
11,6
170,2
176,2
1364,8
1379,1
262,5
269,9
1556,3
1599,5
53,0
54,2
224,8
228,5
41,7
43,1
10,7
10,9
41,4
41,7
7,4
7,7
44,9
45,8
8,9
9,0
26,1
26,3
3,8
3,9
24,3
24,7
3,7
3,7

Os valores obtidos para os ETR nas duas duplicatas das amostras de crostas estão
muito próximos entre si e alcança ETR de 0,25 a 0,31%, com grande proporção dos ETR
leves comparativamente aos pesados. Diagramas normalizados dos dados obtidos de ETR
nas amostras de crostas indicam forte anomalia de Ce, típica de remoção de Ce da água do
mar por oxi-hidróxidos de Fe e Mn.

4. Conclusões
O método de digestão utilizado foi efetivo para dissolver totalmente as amostras e
determinar os ETR nas amostras de crostas analisadas. A composição mineralógica das
amostras ainda será obtida e testes de dissolução parcial serão realizados para confirmar a
associação dos ETR com as diferentes fases das amostras.
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RESUMO
A Formação Ferrífera Cauê, principal hospedeira dos minérios de ferro da província mineral
do Quadrilátero Ferrífero, possui grandes exposições na estrutura regional conhecida como Sinclinal
Gandarela. Com o objetivo de caracterizar em detalhe a distribuição dos elementos terras raras ao
longo da sucessão estratigráfica desta formação, uma investigação geoquímica foi realiza em
testemunhos de furos exploratórios da região do Sinclinal Gandarela. Os resultados obtidos em um
destes furos

revelam que: (i) O somatório das concentrações dos ETR variam ao longo da

estratigrafia da Formação Cauê, sendo os maiores valores encontrados na parte superior do
testemunho o que pode estar ligado a processos de enriquecimento supergênico; (ii) os perfis de ETR
das amostras de profundidade de 90,30m a 494,40 m são similares aos observados por vários
autores em formações ferríferas de diversas partes do mundo; (iii) os padrões de ETR da Formação
Ferrífera são diferentes dos padrões da Formação Batatal, sobre a qual se deposita.

Formação Ferrífera Cauê, Quadrilátero Ferrífero, Sinclinal Gandarela, Litogeoquímica

ABSTRACT
The Cauê Formation is the important source of iron of the mineral province of Quadrilatero
Ferrifero (Iron Quadrangle) and has large exposures in the regional structure known as Gandarela
Syncline. Aiming to characterize in detail the distribution of rare earth elements along the stratigraphic
succession of this formation, an investigation was carried out in drill boreholes in the region of
Gandarela Syncline. The results obtained in one of the holes indicates that: (i) The sum of the
concentrations of ETR vary along the stratigraphy of Cauê, with the highest values encountered in top
which can be linked to enrichment supergene processes, (ii) the ETR profiles of the samples with
depth from 90.30 to 494.40m are similar to those observed by several authors in ferriferous formations
from around the world, (iii) the ETR petterns of the Cauê Formation are different from the ones of the
Batatal Formation.

1-Introdução
O Quadrilátero Ferrífero (QF) (Dorr 1969) é uma província mineral brasileira
localizada na borda sul do Cráton São Francisco (Almeida 1977) notadamente conhecida
pelos importantes depósitos de minério de ferro de classe mundial, hospedados nas
formações ferríferas bandadas paleoproterozóicas da Formação Cauê, bem como pelos
depósitos auríferos em unidades arqueanas e proterozóicas.
As formações ferríferas bandadas de origem química possuem um papel importante,
não só como hospedeiras dos depósitos de minérios de ferro, mas também como
fornecedoras de informações sobre a evolução da hidrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera
(e.g. Dismukes et al. 2001, Liang 2006, Pufahl 2010).
O principal objetivo deste trabalho é a caracterização da assinatura geoquímica dos
elementos terras raras (ETR) na sucessão estratigráfica da Formação Cauê na região
estudada.

2- Materiais e métodos
Foi selecionado para análise neste trabalho um testemunho de sondagem cedido
pela VALE, extraído da região periférica da zona de charneira do Sinclinal Gandarela. O
testemunho de sondagem com 526,55 metros foi descrito detalhadamente e foram
amostradas as diferentes litofácies presentes. As amostras foram britadas, quarteadas,
pulverizadas e secas por 1 hora a 100 ºC. Os lantanídios e o ítrio serão aqui tratados como
ETRs e foram determinados por Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente
Acoplado (ICP-MS) após dissolução ácida em frascos de PFA Savillex® utilizada por
Sampaio (2012). Neste trabalho, todos os resultados foram normalizados pelo PAAS (Post
Archean Australian Shale) (McLennan 1989) como sugerido por diversos autores (e.g.
Bolhar et al. 2004, Spier et al. 2007). O material de referência de formação ferrífera IF-G
(GIT-IWG, França) foi utilizado para o controle de qualidade das análises, assim como
dissoluções de amostras em duplicata e preparação de brancos de procedimento.

3- Resultados
Os perfis de ETR ao longo da sucessão estratigráfica da Formação Cauê variam. Da
profundidade 0,00m até 74,00m o somatório da sua concentração varia em torno de 17,8805
e 253,9595 µg/g. Os perfis possuem anomalias positivas de Eu. Alguns deles mostram
enriquecimento nos ETR pesados em relação aos leves e outros a relação é inversa (figura
1).

Da profundidade de 90,30m até a base da formação ferrífera a 494,40m, o somatório
da concentração dos ETR permanece entre 5,3639 e 60,2681µg/g. os espectros de terras
raras possuem forte anomalia positiva de Eu, com maiores concentrações dos ETR pesados
em relação aos leves (figura 2). Na maioria das amostras a anomalia de ítrio está presente e
em poucas delas há a presença também de anomalias negativas ou positivas de cério como
pode ser visto na figura 2.
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Figura1: (A) Espectro dos ETR da Formação Cauê a 32,60m de profundidade,
normalizado pelo PAAS; (B) Espectro dos ETR da Formação Cauê a 46,80m de
profundidade, normalizado pelo PAAS.
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Figura 2: (A) Perfil dos ETR da Formação Cauê na profundidade de 313,0m; (B) Perfil dos
ETR da Formação Cauê na profundidade de 340,50m.
A partir da profundidade de 494,40m as amostras analisadas passam a ser filitos da
Formação Batatal amostrados a título comparativo. O somatório dos ETR permanece entre
112,1635 e 304,6941 µg/g. O espectro dos ETR passa a não ter muita diferença entre a
concentração dos ETR pesados e leves (figura 3).
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Figura 3: (A) Espectro dos ETR na Formação Batatal a 502,15m, normalizado pelo PAAS.
(B)Espectro de ETR na formação Batatal a 508,35m, normalizado pelo PAAS.

4- Conclusões
O somatório das concentrações dos ETR variam ao longo da estratigrafia da
Formação Cauê, sendo os maiores valores encontrados na parte superior do furo de sonda
o que pode estar ligado a processos de enriquecimento supergênico da formação estudada,
considerando a menor mobilidade dos elementos terras raras.
Os espectros de ETR das amostras entre 90,30 m de profundidade e 494,40
apresentam configurações próxima a de espectros observados por outros autores para
formações ferríferas mundiais (e.g.Bau & Möller 1992, Bolhar et al. 2004).
Os padrões de ETR da Formação Cauê indicam uma concentração de certos
elementos em relação a outros. Diferentemente do que ocorre na Formação Cauê, a
Formação Batatal que lhe é sotoposta na estratigrafia local, apresenta um espectro sem ou
com pouca concentração relativa de elementos, gerando um padrão horizontalizado.

5- Agradecimentos
Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais (FAPEMIG) e a VALE que por meio do projeto RDP-00063-10 apoiaram a
realização deste estudo e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) pela bolsa concedia à mestranda Ana Ramalho Alkmim.	
  

	
  
	
  
6- Bibliografia
Almeida F.F.M. 1977. O Cráton São Francisco. Rev. Bras. Geociências, 7(4): 349-364.
Bau M. & Möller P. 1993. Rare earth element systematics of the chemically precipitated component in
Early Precambrian iron formations and the evolution of the terrestrial atmosphere hydrospherelithosphere system. Geochimica et Cosmochimica Acta, 57: 2239-2249.
Bolhar R., Kamber B. S., Moorbath S., Fedo C. M. and Whitehouse M. J. 2004. Characterisation of
early Archaean chemical sediments by trace element signatures. Earth Planet. Sci. Lett. 222, 43–
60.
Dismukes G.C., Klimov V.V., Baranov S.V., Kozlov Y.N., Dasgupta J., Tyryshkin A. 2001. The origin of
atmospheric oxygen on Earth: The innovation of oxygenic photosynthesis. PNAS, 98(5): 21702175.
Dorr II J.V.N.1969. Physiographic, stratigraphic and structural development of the Quadrilátero
Ferrífero, Brazil. Washington, USGS/DNPM. Prof. Pap. 641(A):110p.
Liang M.C., Hartman H., Kopp R.E., Kirschving J.L. 2006. Production of hydrogen peroxide in the
atmosphere of a snowball Earth and the origin of oxygenic photosynthesis. PNAS, 103 (50):
18896-18899.
McLennan, S.B. 1989. Rare earth elements in sedimentary rocks Influence of provenance and
sedimentary processes. In: Lipin, B.R., McKay, G.A. (Eds.), Geochemistry and Mineralogy of the
Rare Earth Elements. Miner. Soc. Am., Washington, pp. 169–200.
Pufahl P.K., 2010. Bioelemental sediments. In: N.P James and R.W. Dalrymple (eds). Facies Models
th
4 edition. Geological Association of Canada, p. 477-504.
Sampaio G.M.S. 2012. Determinação de elementos-traço em amostras de formações ferríferas por
ICP-MS e produção de um material de referência para controle de qualidade. Dissertação de
Mestrado, IGC/UNICAMP, 56p.
Spier C.A., Oliveira S.M.B. De, Sial A.N., Rios F.J. 2007. Geochemistry and Genesis of the Banded
Iron Formation of the Cauê Formation, Quadrilátero Ferífero, Minas Gerais, Brazil. Precambian
Research, 152: 170-206.
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RESUMO
As ilhas de Martin Vaz fazem parte da Cadeia Vitória-Trindade e são constituídas de
uma ilha principal com 600 metros de largura e 175 metros de altura, e de duas ilhas menores e de
alguns rochedos. Foram identificadas rochas vulcânicas alcalinas subsaturadas (basanito e fonolito)
através da análise petrográfica e geoquímica de 16 amostras coletadas das ilhas em um trabalho de
campo realizado em fevereiro de 2011. Nas ilhas são observadas rochas primitivas como basanitos
com fenocristais olivina e piroxênio e matriz microlítica contendo clinopiroxênio, feldspatóides, apatita
e opacos e fonolitos com clinopiroxênios, nefelina, plagioclásios, algum opaco e uma matriz microlítica
contendo clinopiroxênios, noseana, álcali feldspato, titanita e carbonatos. A análise geoquímica de
rocha total foi obtida através dos métodos FUS-ICP e FUS-MS. Os teores de SiO2 variam entre 38,21
e 52,20% em peso, caracterizando uma série ultrabásica a básica. O diagrama classificatório TAS (Le
Bas et al., 1986) classifica as rochas em dois grupos distinto, condizendo com as características
petrográficas.
Palavras-Chave: Martin Vaz; Petrografia; Série Alcalina; Litogeoquímica;
ABSTRACT
The Martin Vaz islands belong to the Vitoria-Trindade Ridge and consist of a main
island 600 meters width and 175 meters high, and two island smallers and some rocks. Were identified
undersaturated alkaline volcanic rocks (basanite and phonolite) by petrographic and geochemical
analysis of 16 samples collected from the islands on a fieldwork conducted in February 2011. The
islands are seen as primitive rocks basanites with olivine and pyroxene phenocrysts and matrix
containing clinopyroxene, feldspathoids, apatite and opaque, and phonolites with clinopyroxenes,
nepheline, plagioclase, some opaque and a matrix containing clinopyroxenes, nosean, alkali feldspar,
titanite and carbonates. The whole rock geochemical analysis was obtained by the FUS-ICP and FUSMS methods. The contents of SiO2 vary between 38.21 and 52.20% by weight, featuring a basic to
ultrabasic series. The TAS classification diagram (Le Bas et al., 1986) classifies the rocks into two
distinct groups, which concurs with the petrographic characteristics.
Keywords: Martin Vaz; Petrography; Alkaline Series; Lithogeochemistry;

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda a petrografia e a classificação das rochas presentes na
ilha principal de Martin Vaz que pertence a Cadeia Vitória-Trindade. Martin Vaz é um conjunto
de ilhas formado pela ilha principal - Martin Vaz, com altitude máxima de 175 metros e 600
metros de comprimento (GORINI e CARVALHO, 1984) duas ilhotas íngremes e inacessíveis
- a Ilha do Norte, com altitude máxima de 65 metros e a Ilha do Sul, com 122 metros de altitude
máxima; e vários rochedos menores, como o Rochedo Agulha, espalhados a 48 km a leste
de Trindade, perfazendo uma área total de 0,3 km². O acesso mais seguro às ilhas é de

helicóptero e através disto foi possível coletar 16 amostras de rochas vulcânicas
representativas da ilha principal em um campo executado em fevereiro de 2011.
2. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Trindade e Martin Vaz é um arquipélago brasileiro no Oceano Atlântico, sendo
um território pertencente ao município de Vitória (ES), ao longo do paralelo 20°30’ S, cuja
sede fica localizada a cerca de 1.200 quilômetros a leste do arquipélago (Figura 1).

Figura 1 - Mapa batimétrico da área da Cadeia Vitória-Trindade, ES. Os dados topográficos
são originados de TOPO elaborado com o auxílio de software original BAZ versão 1.0. MTV
– Martin Vaz; TRN – Trindade; CLS – Columbia; DGR – Dogaressa; DVS – Davis; JSR –
Jaseur; MTG – Montague; VTR – Vitória; ABB – Abrolhos. Fonte: MOTOKI e MOTOKI, 2011
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia empregada foi dividida em etapas que se seguiram
concatenadas. São elas: levantamento bibliográfico, campanhas de campo e coleta,
preparação de amostras e separação mineral, estudos petrográficos e litogeoquímica. As
lâminas foram confeccionadas no Laboratório de Geologia e Preparação de Amostras da
UERJ (LGPA-UERJ) e as análises de litogeoquímicas foram enviadas para o Actlabs no
Canadá.
4. PETROGRAFIA DE MARTIN VAZ
Uma unidade importante em termos de distribuição areal é constituída por
rochas piroclásticas que definem camadas de diversas granulometrias, compostas por
fragmentos de vulcânicas. Estas camadas de rochas piroclásticas apresentam uma espessura
de 80-100m e corresponde à altura do plateau observado na ilha até o nível do mar. Acima

desta unidade, observa-se uma camada de rocha ultramáfica com cerca de 3,0-4,0m de
espessura e geometria sub-horizontal que sustenta o relevo, definindo uma superfície
aplainada coberta de gramíneas. Dez amostras foram coletadas desta unidade litológica. São
rochas parcialmente alteradas, melanocráticas, textura afanítica, porosas, apresentando
vesículas em torno de 1,0-5,0mm. Apresenta fenocristais de piroxênio além de alguns
fenocristais de olivina verde-oliva translúcido variando de 1,0-2,0mm. Microscopicamente
apresente uma grande quantidade de opacos disseminados na matriz contendo
feldspatos/feldspatoides e vidro.
Em adição, são observadas duas intrusões de rochas fonolíticas além de
diques fonolíticos e foram coletadas seis amostras. Os necks fonolíticos cortam as camadas
de rochas piroclásticas e o derrame ultramáfico e os diques de composições fonolíticas cortam
as rochas piroclásticas e a camada de rocha vulcânica, mas não cortam as intrusões.
Representam rochas porfiríticas contendo feldspato e feldspatoide. Microscopicamente
apresentam matriz microlítica contendo fenocristais (<0,5 mm) de feldspatos/feldspatoides
além de augita titanífera apresentando birrefringência alta e pleocroismo lilás a violáceo. Em
meio a matriz microlítica observa-se fenoscristais euédricos (1,5 mm) de aegerina-augita,
nefelina, plagioclásio fraturado e corroído, noseana, titanita euédrica, apatita euédrica e por
vezes carbonatos.
5. LITOGEOQUÍMICA DE MARTIN VAZ
A maior parte das amostras analisadas é representada por rochas menos
evoluídas, ultramáficas a máficas de matriz afanítica, contendo fenocristais de olivina. Os
resultados das análises de litogeoquímica inclui a análise de elementos maiores em % peso,
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3T, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5), perda ao fogo (PF) e a soma
de todos os óxidos (TOTAL), elementos traços em ppm: incompatíveis móveis (Ba, Rb, Sr, U
e Th) e os imóveis (Zr, Y, Nb, Hf), os elementos compatíveis (Ni, Cr, V e Co) e os elementos
terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu). A partir destes dados
foram gerados os gráficos litogeoquímicos com o auxílio do software GCDkit 2.3 (Geochemical
Data Toolkit) do programa Microsoft Excel e o uso do programa CorelDRAW Graphics Suite
X5 para edição dos gráficos. Vale ressaltar que esse programa de geoquímica fornece os
resultados com os valores recalculados para a base anidra.
Baseado na porcentagem em peso dos óxidos maiores foi confeccionado o
gráfico (figura 2) de classificação de rochas de Le Bas et al., 1986 conhecido como TAS (Total
Álkalis versus Silica) comparando com rochas pertencentes aos montes submarinos da
mesma cadeia.

6. CONCLUSÕES
As rochas estudadas fazem parte da série alcalina insaturada (diagrama
TAS). Nos diagramas bivariantes tendo o MgO como índice de diferenciação, observa-se
GAPs composicionais para os óxidos maiores (MgO, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, Na2O, K2O e
P2O5). O fracionamento de elementos traços como Zr/Y possivelmente indica a cristalização
de álcalis e fases ricas acessórias em ETR como observado na alta razão (Zr/Y= 20 a 60) dos
fonolitos e tefrifonolitos comparada com a baixa razão dos basanitos (Zr/Y = 10,9 a 13,2). As
razões de K, Ba, Rb e Sr baixas nos litotipos menos evoluídos podem indicar pequeno grau
de cristalização fracionada. Comparativamente com amostras de Trindade e dos montes
submarinos, observa-se uma forte anomalia positiva de Pb, indicando, possivelmente, serem
geradas a partir de uma mesma fonte.
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1.

Resumo
A sub-bacia do rio Parauninha integra a bacia do rio Santo Antônio, um dos

principais afluentes da bacia do rio. A poluição no ambiente aquático pode ter como causa a
entrada de metais dissolvidos, organismos patogênicos, e demais resíduos, sendo que o
compartimento considerado mais significativo na concentração e estoque de elementos
metálicos em sistemas aquáticos é representado pelos sedimentos de fundo. Por ser o
compartimento ambiental mais estável em termos físico-químicos, os sedimentos podem ser
considerados ótimos parâmetros para avaliar a qualidade química, uma vez que seus
índices são capazes de representar a qualidade média das águas do ambiente. Foram
coletadas setenta e quatro (74) amostras compostas de sedimentos de fundo ao longo de
um transecto no canal principal dos rios. Diante do contexto apresentado sobre a área
estudada, a hipótese deste trabalho que procurou averiguar se os sedimentos coletados em
áreas de deposição onde há registros de exploração de ouro e diamante na sub-bacia do rio
Parauninha e que exerceram influências nas características ambientais no passado
poderiam estar refletindo nas condições geoquímicas atuais da área. Configura-se assim o
presente trabalho, que pretende avaliar a qualidade ambiental da sub-bacia do rio
Parauninha, composta por duas micro-bacias contíguas, dos rios Parauninha e Lambari e
espacializar os dados através da elaboração dos mapas geoquímicos dos elementos
maiores, menores e traço analisados na composição geoquímica de sedimentos de fundo de
canais.
Palavras-chave: Sedimentos fluviais, litologia, valores de referência geoquímica, elementos traço, geologia

2.

Introdução
A sub-bacia do rio Parauninha integra a bacia do rio Santo Antônio, sendo um dos

principais afluentes da bacia do rio Doce. Registros antigos de exploração de ouro e
diamantes em sedimentos aluviais são documentados na área e algumas atividades
extrativo-minerais em face de suas peculiaridades e condições em que são realizadas,

podem provocar um desequilíbrio no ciclo geoquímico de muitos elementos químicos, dentre
eles os elementos-traço (Costa, 2007).

Figura 1: Localização da sub-bacia do rio Parauninha no Estado de Minas Gerais, Brasil e vias de acesso

3.

Geologia
As rochas do Super Grupo Espinhaço pertencentes ao Proterozóico Médio possuem

grande expressividade na área em estudo, sendo compostas predominantemente por:
quartzitos ferruginosos e quartzitos intercalados com filito hematítico, xistos com níveis
carbonáticos e fosfatados, metaconglomerados polimíticos, metapelitos. Também se cita
ocorrências na área de estudo do Complexo Gouveia, com ortognaisses porfiríticos e
granitos gnaisses migmatíticos e as rochas do Grupo Costa Sena, compostas por granitos
gnaisses cisalhados e de meta-ultramáficas e, ainda anfibolitos da Sequência Vulcano
Sedimentar Rio Mata Cavalo (figura 2).

Figura 2: Mapa litológico da sub-bacia do rio Parauninha e pontos de amostragem
de sedimentos.
4.

Materiais e métodos
A presença de registros de interferências antrópicas antigas e atuais na bacia de

drenagem, o mapa litológico local e a diversidade de padrões de drenagem foram os
critérios selecionados para a definição dos pontos de amostragem de sedimentos. Foram
coletadas setenta e quatro (74) amostras compostas de sedimentos de fundo ao longo de
um transecto no canal principal dos rios. As frações granulométricas < 63 µm foram
parcialmente digeridas em água régia segundo metodologia de Rauret et al. (2001).
Posteriores análises dos elementos maiores e traço foram realizados no Espectrofotômetro

de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca
SPECTRO/MODELO Ciros CCD em operação no Laboratório de Geoquímica Ambiental
(LGqA - DEGEO/UFOP).
Os valores de referência foram obtidos utilizando o método estatístico ou indireto,
realizada através dos resultados das análises geoquímicas dos sedimentos, apresentados
em gráficos boxplot. Frizzo et al. (2007) e Reimann et al, (2005) sugerem a construção
gráfica ou representações boxplot ou box-andwhisker, fundamentando-se na frequência
acumulada de um determinado elemento. Com base nesta frequência, Rodrigues (2009)
utilizando dos estudos de Frizzo et al. (2007) descreve que através dos valores desta
frequência são identificados valores correspondentes a diferentes quartís (25%, 50% e
75%), onde os quartís 25% e 75% formam os lados de um retângulo (box) e representam a
variação dos valores de referência, seccionado pelo quartil 50%, denominado mediana
(Figura 4.12). Outliers, valores díspares, aberrantes e excessivos ou simplesmente valores
anômalos, como são conhecidos, são identificados quando as linhas (whiskers) se
estendem de ambos os lados do box até os valores extremos ou, alternativamente, até os
valores 1,5 vezes inferior e superior aos valores das amplitudes interquartís 25-50% e 5075%, respectivamente (Frizzo et al. 2007).
A partir dos diagramas boxplot, foram propostos os valores de referência e
identificadas as principais anomalias geoquímicas.

Figura 4.12-Exemplo de diagrama boxplot para a concentração de um elemento químico. Fonte: Reimann et al
(2005). Adaptado de Rodrigues (2009). Legenda: Md- Mediana; Q1- Quartil inferior; Q3- Quartil superior; dDiferença interquartílica (d=Q3-Q1).

5.

Resultados e discussões
Mínimo
P
L

Máximo
P
P

Cu

5,68

7,11

46,95

Mediana
L
P

V. referência
P

L

49,32

10,91

9,64

35,99

21,795

Ni

0,86

0,86

4756

4335

1,352

3,253

7,005

12,675

Zn

6,01

9,46

4479

37,27

14,61

24,85

40,03

54,85

Pb

0,73

0,73

4905

4967

4,869

7,72

18,93

23,365

Ba

0,19

11,31

3312

114,9

18,49

45,84

84,83

119,72

Cr

0,31

7,54

4976

37,94

5,74

16,92

26,88

63,095

Tabela 8.8- Valores de referência geoquímico para a sub-bacia do rio Parauninha (mg/kg) e valores dos
elementos químicos encontrados nos pontos amostrados que excederam os valores estabelecidos na legislação
CETESB 195/05 e CONAMA 344/04 e 357/05.
CETESB 195/05 (Mg/kg)

Valor de referência
Valor de alerta/Prevenção
Valor de intervenção área agrícola
Valor de intervenção áreas residenciais
Valores Orientados
CONAMA 344/04(Mg/kg)
Nível 1
Nível 2
CONAMA 357/05 (mg/L)
Ba, Cd, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn Total; Cu
dissolvido
Valor de referência geoquímico (mg/kg)
Parauninha (P) e Lambari (L)

6.

Ba

Cr

Cu

Ni

Zn

Pb

75

40

35

13

60

17

150
300
500

75
150
300

60
200
400

30
70
100

300
450
1000

72
180
300

500

300

400

100

1000

300

-

37,3
90

35,7
197

18
35,9

123
315

35
91,3

0,7

0,01

0,009

0,025

0,18

0,01

P 85,82
L 119;72

P 26,88
L 63,10

P 35,98
L 21,79

P 7,01
L 12,68

P 40,03
L 54,85

P 18,93
L 23,37

Conclusões
A caracterização da sub-bacia possibilitou realizar inferências que comprovam a

influência da geologia na assinatura geoquímica da área, com possíveis distinções
preliminares entre as micro-bacias e os litotipos no qual se inserem.
Ao longo dos rios Parauninha Lambari, em alguns trechos, observou-se a presença
de resquícios da atuação de garimpos ocorridos no passado, barrancos com acúmulo de
sedimentos retirados do rio e barragens artificiais para garimpo de diamantes, além de
dragagem de cascalhos. No entanto, não foram encontradas evidências com concentrações
anômalas de elementos químicos capazes de retratar alterações decorrentes destas
atividades. O fato de não terem sido detectados, sugere que os ambientes fluviais, por
serem complexos e terem uma dinâmica temporal, são altamente resilientes. O conteúdo
geoquímico dos sedimentos apresentou localmente ocorrências naturais anômalas de
elementos como, relacionados à mineralogia das rochas aflorantes na região.
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Resumo
A Baía da Ilha Grande está localizada no sul da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a concentração no sedimento de vários metais, Dentre os metais analisados, destacamos
Pb, Zn, Cu e Cr, utilizando a metodologia de extração total. A análise espacial dos resultados permitiu
uma melhor visualização sobre o local evidenciando as áreas de maiores concentrações.

Palavras-chave: Baia da ilha Grande, Metais Pesados, GIS, Geoquímica, Sedimentos.

Abstract
Ilha Grande bay is located in the southe of Rio de Janeiro city . The aim of this study was to evaluate
the concentration of Heavy Metals in the sediment. The samples were collected all over the bay,
analyzed for Pb, Cd, Cu and Cr by total extraction methodology. The results allowed a better view of
the site showing the areas of higher concentrations.
Keywords: Ilha Grande Bay, Heavy Metals, Geochemistry, Sediments, GIS

1. Introdução
A Baía da Ilha Grande é uma região que abriga uma grande beleza paisagística e
uma rica fauna e flora sendo um santuário de biodiversidade singular que se situa entre as
duas maiores metrópoles da América do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Abriga os
municípios de Angra dos Reis e Paraty. Na região da costa existem enormes
empreendimentos imobiliários, além disso, ocorrem ainda outros empreendimentos de
grande porte, como um porto comercial, um terminal de petróleo (TEBIG), um terminal de
minérios, duas usinas nucleares e um estaleiro de grande porte (Brasfels). Neste trabalho
foram quantificadas as concentrações de metais (Zn, Pb, Cr e Cu) em sedimentos de fundo
da Baia da Ilha Grande com o objetivo de caracterizar a distribuição espacial dos poluentes.

2 . Material e Métodos
A Baia da Ilha Grande está localizada a sul da cidade do Rio de Janeiro, nas
coordenadas (22º55´–23º15´S; 44º00´–44º43´W) (Fig. 1). As coletas ocorreram ao longo de
toda a parte norte da Baía, resultando num total de 119 amostragens obtidas através de um
amostrador tipo Van Veen. Os procedimentos seguidos: secagem e separação
granulométrica (frações menores que 200 mesh), e posterior análise por extração total no
Laboratório Canadense Actlabs para determinação das concentrações. Utilizou-se o
programa Arcgis para georreferenciamento dos pontos amostrados como também para
elaboração de mapas de isolinhas de concentração dos diversos elementos analisados.

Fig. 1. Localização da área de Estudo e mapa de pontos representados por triângulos numerados.

3. Resultados e Discussão
Para Chumbo (Fig. 2) foi verificado maiores concentrações na enseada da cidade de
Angra dos Reis (35 ppm) e no fundo da baía de Jacuecanga (35 ppm), além de uma
anomalia a SO da ilha da Gipóia (30 ppm). Na baía da Ribeira foram encontradas anomalias
parte leste e oeste , próximo a enseada de Japuíba (31,6 ppm) e do lado oposto, na
enseada de Bracuí (26 ppm). No caso do metal Cromo (Fig. 2) foi observada uma
distribuição homogênea na parte central da baía da Ribeira, tendo os valores mais elevados
no saco de Piraquara de fora (115 ppm). Apresentou baixas concentrações nas
proximidades da cidade de Angra dos Reis e baía de Jacuencanga, tendo suas
concentrações diminuídas em direção ao TEBIG. Foi verificado também uma enorme
anomalia que vai desde a parte sul da Ilha da Gipóia até próximo a parte oeste da Ilha
Grande (200 ppm). O metal Cobre (Fig. 2) possui concentrações altas nas proximidades da

enseada de Japuíba e no fundo das enseadas de Bracuí e Ariró (Baía da Ribeira). As
maiores concentrações foram observadas na enseada da cidade de Angra dos Reis (500
ppm), chegando até a parte sul e leste da ilha da Gipóia (300 ppm). Verificou-se uma
anomalia na parte central da baía de Jacuecanga (150 ppm). O metal Zinco (Fig. 2) possui
uma distribuição homogênea ao longo de toda a baía da Ribeira com as maiores
concentrações no fundo das enseadas de Japuíba, Ariró e Bracuí. Apresentou concentração
máxima de 109 ppm no fundo das enseadas de Bracuí e Japuíba. Foram encontradas
anomalias ao sul da ilha da Gipóia com concentrações máximas próximas à cidade de
Angra dos Reis, bem como no fundo da baía de Jacuecanga próximo ao estaleiro Brasfel.
4. Conclusão

Os resultados reportados complementam a literatura e geraram evidências nos seguintes
aspectos: As áreas consideradas mais industrializadas como enseada da cidade de Angra
dos Reis e baía de Jacuecanga obtiveram as maiores concentrações dos elementos
analisados, exceto para o Cromo. A baía da Ribeira, ainda que considerada bem preservada
por diversos autores (Cardoso et al., 2001, Freret et al., 2010) apresentou altas
concentrações para todos os elementos, principalmente para Zn. Além de apresentar uma
distribuição bem homogênea dos elementos. Uma evidência importante foi a descoberta de
uma anomalia ao sul da Ilha Gipóia se estendendo até a parte oeste da Ilha Grande. (local
de maior proximidade com o oceano). A anomalia registrou as maiores concentrações para
todos os elementos, exceto o Zn. As concentrações desta anomalia são equivalentes às
encontradas nas áreas mais industrializadas e em um caso ultrapassou aquelas, como no
caso do elemento Cr.
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Fig.2 Distribuição espacial dos elementos Cr, Pb, Cu, Zn na Baía da Ilha Grande.
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Resumo
Sedimentos da Baía da Ilha Grande foram analisados para determinação da composição isotópica de
Pb. Os resultados foram comparados com assinaturas isotópicas do Pb em outros ambientes
costeiros na literatura e permitiram sugerir padrões isotópicos de mistura entre três diferentes fontes
de poluição.
Palavras-chave: Baia da ilha Grande, Metais Pesados, GIS, Geoquímica, Sedimentos.

Abstract
Sediments from Ilha Grande Bay were analyzed in order to determine the isotopic composition of Pb.
The results were compared with the Pb isotopic signatures in other coastal environments and allowed
to suggest isotopic patterns mixed between three different sources of pollution.
Keywords: Ilha Grande Bay, Heavy Metals, Geochemistry, Sediments, GIS

1. Introdução
Emissões industriais e derivadas do chumbo na gasolina estão entre os maiores
responsáveis pela grande quantidade de Chumbo no meio ambiente. A variedade dos
minérios de Chumbo usados nas atividades industriais tem introduzido chumbo com uma
diferença relativa entre a abundância dos isótopos, esses minérios não são fracionados por
nenhum processo industrial ou ambiental, permitindo o uso da razão isotópica como um
eficiente traçador de fontes naturais ou poluidoras no ambiente. Estudos sobre as fontes dos
metais contaminantes, sua dinâmica de transporte bem como seu destino podem prover um
melhor entendimento sobre o impacto no ciclo biogeoquímico global. O objetivo deste
trabalho é modelar os resultados reportados recentemente através de estudos dos isótopos
de Pb na Baía da Ilha. Em adição, estes resultados são comparados com as assinaturas
isotópicas reportadas na literatura afim de modular uma possível semelhança entre as
assinaturas citadas.

2. Material e Métodos
A utilização de Pb no sedimento teve o objetivo de identificar assinaturas isotópicas
com intuito de definir fontes de poluição por metais na região. As amostras foram coletadas
utilizando amostrador Van Veen e a preparação incluiu secagem, separação granulométrica
(frações menores que 200 mesh), foi utilizado o método de extração total e posterior leitura
no espectrômetro de massa (ICP-MS) no Laboratório Canadense Actlabs. A Baia da Ilha
Grande está localizada a sul da cidade do Rio de Janeiro, nas coordenadas (22º55´–
23º15´S; 44º00´–44º43´W) (Fig. 1). A Baía da Ilha Grande é uma região que abriga uma
grande beleza paisagística e uma rica fauna e flora sendo um santuário de biodiversidade
singular que se situa entre as duas maiores metrópoles da América do Sul, Rio de Janeiro e
São Paulo. Abriga os municípios de Angra dos Reis e Paraty. Apesar de ser considerada
bem preservada, a região vem enfrentando enormes problemas devido ao crescimento
desordenado. A região possui enormes empreendimentos imobiliários, além disso, ocorrem
ainda outros empreendimentos de grande porte, como um porto comercial, um terminal de
petróleo (TEBIG), um terminal de minérios, duas usinas nucleares e um estaleiro de grande
porte (Brasfels). Foram selecionadas 32 amostras de sedimentos superficiais da Baía da
Ilha Grande.

Fig. 1 Localização da área de Estudo e mapa de pontos representados por triângulos numerados.

3 . Resultados
Os resultados em amostras coletadas na Baía da Ilha Grande mostraram a razão
206

Pb/207Pb variando entre 1.14 a 1.33 (Fig.2) e definem uma tendência interpretada como

uma possível mistura de diferentes fontes de Chumbo. Quatro amostras (BAR 17, BAR 19,
BAR 21 e BAR 30), coletadas próximo a entrada da baía da Ribeira, em áreas mais
profundas e próximas a ligações com o oceano nos deram valores para a razão

206

Pb/207Pb

respectivamente de 1.32, 1.29, 1.33 e 1.28 compreendendo os maiores valores encontrados
maiores valores obtidos. Três amostras coletadas na enseada da cidade de Angra dos Reis
(BAR 57), baía de Jacuecanga (BAR 51) e próximo ao TEBIG(BAR 3) apresentaram a razão
206

Pb/207Pb, respectivamente, 1.16, 1.14 e 1.19. Três amostras coletadas no interior da baía

da Ribeira (BAR 44, BAR 53 e BAR 55) apresentaram razão

206

Pb/207Pb respectivamente de

1.21, 1.24 e 1.23

Fig.2 Razão 206Pb/207Pb obtidas nesse estudo e na literatura.

4. Discussão e Conclusão

Analisando a Fig.2 podemos tirar algumas conclusões no sentido das amostras da
Baía de Guanabara, assim como de gasolina e uma parte das amostras da Baía de
Sepetiba,

apresentam assinaturas similares com o end member

B(região mais

industrializada) da Baía da Ilha Grande. Sendo o end member C da baía da Ilha Grande
amostrado na Baía da Ribeira, com a razão

206

Pb/207Pb (1.21-1.24) similares as amostras

da Baía de Sepetiba e uma parte das amostras da Baía de Paraty. tem os resultados
comparáveis a parte das amostras da Baía de Sepetiba. Os resultados do End Member A (
região mais oceânica) quando comparados com as assinaturas isotópicas do Pb de rejeitos
industriais (1.16-1.30 de acordo com AILY, 2001) e parte das amostras a Baía de Sepetiba
indicam uma semelhança com essas fontes. Os valores dos isótopos do chumbo da Baía da
Ilha Grande indicam diferentes assinaturas e podem ser interpretados como contaminação
por 3 fontes diferentes de poluição, podendo definir possíveis end members, end member A
representado pelas amostras perto da conexão com o oceano e end member B
representado pelas amostras próximas a uma região mais industrializada e o End Member C
representado pelas amostras do interior da baía da Ribeira. O restante pode ser interpretado
como valores intermediários e como mistura entre os 3 end members.
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Resumo
As suítes intrusivas Ouro Fino (1347 Ma), São Domingos (1057 Ma) e Costa Marques (998
Ma) reconhecidas na região de Costa Marques, sudoeste de Rondônia, são constituídas por rochas
plutônicas e subvulcânicas. Geoquimicamente são rochas ferrosas, alcalinas a álcali-cálcicas,
peralcalinas a metaluminosas, com afinidade sódica e potássica. Apresentam também características
geoquímicas de granitos tipo-A e intraplaca. As variações de teores, razões e da intensidade das
anomalias negativas de certos elementos (p. ex. SiO2, CaO, Eu e Sr) sugerem fracionamento de
feldspatos durante a evolução magmática intrasuíte e indicam evolução geoquímica dos tipos com
hornblenda para os tipos com biotita para a S. I. São Domingos.
Palavras-chave: litogeoquímica, rochas félsicas, granito, Costa Marques, SW de Rondônia
Abstract
The Ouro Fino (1347 Ma), São Domingos (1057 Ma) and Costa Marques (998 Ma) intrusive
suites recognized in the Costa Marques region, SW Rondônia, consists of plutonic and subvolcanic
rocks. Geochemically they are ferroan, alkalic to alkali-calcic, peralkaline to metaluminous and show
sodic and potassic character. They also exhibit geochemical characteristics of A-type granite and
within-plate granite. The ranges of elemental contents, ratios and intensity of negative anomalies (e.g.,
SiO2, CaO, Eu and Sr) suggest feldspars fractionation in the intra-suite magmatic evolution and
geochemical evolution from hornblende to biotite types in the São Domingos Intrusive Suite.
Keywords: lithogeochemical, felsic rocks, granite, Costa Marques, SW Rondônia

1 Introdução
O Grupo Costa Marques (900-1100 Ma) foi definido como uma sequência vulcanoplutônica constituída principalmente por litotipos ácidos e intermediários que ocorrem na
região sudoeste de Rondônia (Santos et al., 1979). Posteriormente, apenas o conjunto de
rochas félsicas plutônicas e subvulcânicas, que aparecem na região da localidade
homônima, foi incluído na unidade denominada de Suíte Intrusiva Costa Marques, com
idade Rb/Sr de 962±72 Ma (Rizzoto et al., 2004). Bettencourt et al. (2012) identificaram três
associações de rochas ígneas félsicas na região de Costa Marques, as quais foram
denominadas de suítes intrusivas Ouro Fino, São Domingos e Costa Marques, com idades
U-Pb (SHRIMP) em zircão de 1347±9 Ma, 1057±10 Ma e 998±10 Ma, respectivamente.
Esse trabalho apresenta os resultados litogeoquímicos de algumas amostras selecionadas
dessas três suítes.
2 Geologia e Petrografia
Os estudos geológicos e petrográficos de reconhecimento indicam que as suítes
intrusivas Ouro Fino e São Domingos incluem rochas plutônicas e subvulcânicas, enquanto
a Suíte Intrusiva Costa Marques inclui apenas rochas subvulcânicas. Na Suíte Intrusiva
Ouro Fino, foram reconhecidos aegirina-augita-riebeckita quartzo-sienitos e álcali-feldspato
granitos, aegirina-augita ± álcali-anfibólio traquitos e riólitos. Quartzo-sienitos e álcalifeldspato granitos são rochas de coloração cinza esverdeado e com estrutura maciça. A
textura é hipidiomórfica eqüigranular fina a média e a composição mineralógica é formada

por feldspato potássico pertítico, plagioclásio, quartzo, aegirina-augita, riebeckita e como
minerais acessórios são reconhecidos o zircão e a monazita. Traquitos e riólitos são de
coloração cinza esverdeado a rosado e ocorrem como diques. Os traquitos são maciços e
porfiríticos, com megacristais prismáticos de feldspato alcalino e mais raramente de
aegirina-augita em matriz de granulação muito fina. Os riólitos são bandados, com leitos
alternados de cores rosa e cinza esverdeado (< 10 mm) compostos por feldspato alcalino,
quartzo e aegirina-augita em proporções variadas. Na Suíte Intrusiva São Domingos, foram
identificados hornblenda±biotita sienogranitos com textura seriada e porfirítica, assim como
biotita sienogranitos e álcali-feldspato granitos equigranulares. São rochas de cores rosa e
rosa acinzentada e com estrutura maciça. Nos tipos seriados, a granulação varia de média a
grossa e, nos tipos porfiríticos, os megacristais subédricos e euédricos tabulares de
feldspato potássico e de plagioclásio estão envolvidos por matriz hipidiomórfica de
granulação fina a média. Os feldspatos potássicos são pertíticos e os plagioclásios
apresentam-se parcialmente alterados para sericita ou saussurita. O quartzo é anédrico e
intersticial e, não raramente, forma intercrescimentos granofíricos. A hornblenda e/ou biotita
marrom/parda formam agregados de vários cristais. A hornblenda ocorre parcialmente
alterada para biotita e, nos termos mais avançados, para clorita, titanita e minerais opacos.
Os minerais acessórios reconhecidos são zircão e apatita. Os sienogranitos e álcalifeldspato granitos equigranulares mostram granulação média a fina, sendo a biotita
verde/parda o mineral máfico principal. Como representante subvulcânico aparece um
biotita-hornblenda quartzo-sienito pórfiro. As rochas subvulcânicas da Suíte Intrusiva Costa
Marques são traquitos, quartzo-traquitos e riólitos de coloração cinza a cinza rosado, com
estrutura maciça e textura porfirítica. Os megacristais são subédricos e euhédricos tabulares
de feldspato alcalino e mais raramente de aegirina-augita e quartzo em matriz hipidiomórfica
eqüigranular muito fina. Aegirina-augita, aegirina, hastingsita e álcali-anfibólio são os
minerais máficos principais reconhecidos nas variedades analisadas.
3 Litogeoquímica
Para uma primeira fase dos estudos litogeoquímicos das três suítes, foram
selecionadas dezessete amostras para análises dos elementos maiores e menores e,
destas, cinco para análises de elementos em traços. As análises dos elementos maiores e
menores foram realizadas por fluorescência de raios-X no Laboratório de Geoquímica do
Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, Campus de Rio Claro (SP) (ver
Nardy et al., 1997) e os elementos em traços foram analisados nos laboratórios do
AcmeLabs, em Vancouver, Canadá, por ICP-MS (www.acme.com). Segundo Frost et al.
(2001), trata-se de rochas ferrosas (Fig. 2a), sendo que as rochas das suítes Ouro Fino e
Costa Marques são de natureza alcalina a álcali-cálcica, enquanto que as rochas da Suíte
São Domingos são álcali-cálcica a cálcio-alcalina (Fig. 2b). De acordo com Maniar & Piccoli
(1989), as rochas das suítes Costa Marques e São Domingos são dominantemente
metaluminosas (A/CNK=0,86 a 1,05 e A/NK=0,97 a 1,22), enquanto que as da Suíte Ouro
Fino são dominantemente peralcalinas (A/NK=0,66 a 1,03) (Fig. 2c). As suítes Ouro Fino e
Costa Marques incluem rochas relativamente enriquecidas tanto em sódio quanto em
potássio (K2O/Na2O = 0,52 a 2,51 e 0,94 a 1,18, respectivamente), enquanto que as rochas
da Suíte São Domingos são exclusivamente de afinidade potássica (K2O/Na2O = 1,12 a
1,58). Nesta, os teores de SiO2 aumentam de 65,1% a 77,5% concomitantemente com a
diminuição dos teores de CaO (1,84% para 0,53%) dos granitos com hornblenda para
aqueles com biotita. De acordo com Dall’Agnoll & Oliveira (2007) e Whalen et al. (1987), as
rochas graníticas das três suítes são granitos tipo-A (Figs. 2d e 2e) e, segundo Pearce
(1996), ocupam o campo dos granitos intraplaca (Fig. 2f). Os padrões de elementos terras
raras (ETR) são relativamente semelhantes para as rochas das três suítes quanto ao
enriquecimento em ETRL sobre os ETRP (4,92 a 7,09) e anomalias negativas de Eu (0,34 a
0,22), porém as rochas peralcalinas da Suíte Ouro Fino mostram conteúdo de ETR bem
mais alto que as rochas metaluminosas das suítes São Domingos e Costa Marques, com
valores da ordem de 70 a 4.500 vezes os teores do condrito (Fig. 2g). No geral, os padrões

de multielementos mostrados na Fig. 2h são relativamente similares para as rochas das
suítes São Domingos e Costa Marques, com destaque para as anomalias negativas de Ba,
Sr, Nb e Ta. Já os padrões apresentados pelas rochas da Suíte Ouro Fino se destacam
pelos teores bem mais elevados de ETR, Hf, Zr e Y e anomalias negativas de Ba, K e Sr. As
anomalias negativas de Nb e Ta são indicativas de envolvimento de componentes crustais
na origem e/ou na evolução dos magmas, enquanto as anomalias de K, Ba e Sr corroboram
com o fracionamento de feldspatos durante a evolução magmática.
4 Conclusões
As rochas plutônicas e subvulcânicas das suítes intrusivas Ouro Fino, São Domingos
e Costa Marques apresentam características químicas de granitos ferrosos, alcalinos a
álcali-cálcicos, tipo-A e intraplaca. Possuem caráter peralcalino a metaluminoso e afinidade
sódica e potássica. As variações de teores, razões e da intensidade das anomalias
negativas de certos elementos (p. ex. SiO2, CaO, Eu e Sr) sugerem fracionamento de
feldspatos durante a evolução magmática intrasuíte e indicam evolução geoquímica dos
tipos com hornblenda para os tipos com biotita para a S. I. São Domingos.
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Figura 2. Análises de rochas plutônicas e subvulcânicas das suítes intrusivas Ouro Fino, São Domingos e Costa Marques
tot

tot

plotadas nos diagramas: a) FeO /(FeO +MgO) x SiO2 de Frost et al. (2001); b) MALI x SiO2 de Frost et al. (2001); c) ANK x
t

ACNK de Maniar & Piccoli (1989); d) CaO/(FeO +MgO+TiO2) x CaO+Al2O3 de Dall’Agnoll & Oliveira (2007); e) Zr x
10.000*Ga/Al de Whalen et al. (1987); f) Rb x Y+Nb de Pearce (1996); g) terras raras normalizadas pelos valores de condrito
de Boynton (1984) e h) multielementos normalizados pelos valores do condrito de Thompson (1982). Símbolos: S. I. Ouro Fino:
= quartzo-sienitos e álcali-feldspato granitos,
granitos e álcali-feldspato granitos,

= traquitos e riólitos; S. I. São Domingos:

= hornblenda-biotita e biotita

= quartzo-sienitos pórfiros, microgranito e granito porfirítico; S. I. Costa Marques:

traquitos, quartzo-traquitos e riólitos. Em cinza, campo dos granitos tipo A (Frost et al., 2001).
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Resumo
A interação natural entre gotículas de petróleo e sedimentos em suspensão resulta na
formação do agregado óleo-mineral (OMA). Esta associação reduz a adesão do óleo em superfícies
sólidas, estabiliza a gotícula, promove a dispersão e pode acelerar sua biodegradação. A avaliação
do teor de MPS indicou uma média superior a de 100mg/L OMA demonstrando que as áreas
selecionadas favorecem a dispersão do óleo por parte dos minerais. No entanto, as demais
características físico-químicas determinadas no sedimento de praia reduzem a capacidade de
agregação e apontam para a necessidade de outras medidas de intervenção em casos de
derramamento. É de grande relevância, todavia, que sejam considerados outros fatores (turbulência,
salinidade e viscosidade do óleo) para avaliação integrada da técnica.
Palavras-chave: Agregado óleo-mineral, sedimento; minerais, remediação, petróleo.
Abstract
The natural interaction between oil droplets and suspended sediment can result in the
formation of oil-mineral aggregate (OMA). This combination reduces the adhesion of oil on solid
surfaces, stabilizes the droplet oil, promotes the dispersion and can accelerate biodegradation. The
evaluation of the content of MPS indicating an average of over 100mg/L showing that the selected
areas can promote dispersion of the oil by the minerals. However, other physical and chemical
characteristics determined in beach sediment reduces the ability to aggregate and point to the need
for other measures in case of spillage. It is of great importance, however, that other factors are
considered (turbulence, salinity, oil viscosity) to assess in an integrated way the technique.

Keywords: oil-mineral aggregate, sediment, minerals, remediation, oil.

1. Introdução
O óleo derramado em ecossistemas aquáticos passa por um intemperismo natural
que determina sua velocidade de degradação no ambiente. Com base nessas interações,
pesquisas de remediação de ambientes contaminados estão em constante expansão
(STOFFYN-EGLI; LEE, 2002; MOREIRA et al., 2011). Uma dessas vertentes se baseia na
formação de agregados óleo-mineral (OMA). O OMA é uma estrutura microscópica formada
a partir de um processo natural onde gotículas de óleo e partículas de sedimento interagem
num meio aquoso turbulento. Os fatores que influenciam a agregação são as características
do óleo, a energia turbulenta; salinidade da água e tipo de sedimento (mineralogia,
granulometria e conteúdo de matéria orgânica); (STOFFYN-EGLI; LEE, 2002).
Recentemente a Agência Nacional de Petróleo concedeu a liberação de blocos
exploratórios de petróleo para a região da bacia do Jequitinhonha (ANP, 2012), implicando
em um potencial impacto para a região. Desta forma, o levantamento da concentração do
MPS, assim como a caracterização do material sedimentar pode determinar a capacidade
natural de agregação de uma região e assim utilizar o OMA como uma ferramenta
norteadora no gerenciamento de áreas com potencial para contaminação por petróleo.

2. Área de Estudo
A região costeira de Belmonte apresenta uma plataforma continental que alcança até
200km associada ao delta do rio Jequitinhonha. Internamente esta é delimitada por antigas
falésias do Grupo Barreiras, de idade terciária, caracterizado por sedimentos semiconsolidados. Externamente, depósitos flúvio-lagunares assumem grande desenvolvimento
na região do rio Jequitinhonha. Esses materiais são constituídos de areias e siltes argilosos
ricos em matéria orgânica provenientes do manguezal (DOMINGUEZ, 1983).

3. Materiais e Métodos
Para determinar a capacidade de agregação local foram realizadas, em novembro de
2011, amostragens de sedimentos superficiais (0-10cm) e água superficial na região do
manguezal e das praias associadas ao delta do rio Jequitinhonha, Bahia, Brasil. As
amostras foram coletadas durante a maré baixa, na região intermareal, foram transferidas
para recipientes previamente descontaminados e armazenadas em um congelador (-20°C)
de acordo o protocolo de conservação de amostras (ASTM D3694-2011). Os sedimentos

foram liofilizados e posteriormente foram realizadas as determinações do teor de matéria
orgânica a partir do método do dicromato de potássio (Walkey-Black, 1947); distribuição
granulométrica pelo Analisador de Partículas a Laser (CILAS 1064); determinação dos
metais por Espectrometria de Absorção Atômica por Chama (FAAS); determinação do MPS
em água segundo (Strickland e Parson, 1972).

4. Resultados e Discussões
As médias dos teores de MPS foram de 187mg/L e 307mg/L para o ambiente de
manguezal e praia, respectivamente. Estudos sugerem que valores superiores a 100mg/L
são considerados ideais para formação do OMA. Na tabela 1 são apresentados os dados da
caracterização geoquímica dos sedimentos de praia e manguezal. O OMA é formado mais
frequentemente com grãos abaixo de 2μm, em função da maior área de superfície
específica. No entanto, sua formação não pode ser desprezada em sedimentos com
granulometria > 10 μm (SUN; ZHENG, 2009). A análise granulométrica sugere que embora
seja provável que ocorra naturalmente a agregação óleo-mineral na praia, esta deverá ser
bastante inferior à taxa de agregação do sedimento de manguezal.
Tabela 1. Estatística descritiva dos dados geoquímicos determinados no sedimento superficial na
estação Belmonte, Bahia.
Praia

Parâmetros
Média

Manguezal

DP

Min

Max
0,14

Média

DP

Min

Max

6,73

0,34

6,37

7,04

MO

0,10

0,07

< LDM

Al

168,06

40,99

117,97

202,94

19686,30

8347,79

11384,50

28079,33

Ba

0,00

0,00

< LDM

< LDM

0,00

17,52

21,75

56,25

Cd

0,18

0,00

0,18

0,18

1,39

0,44

1,06

1,89

0,12

< LDM

0,27

32,20

12,38

21,75

45,86

< LDM

10,29

3,59

7,34

14,27

Cr

0,13

Cu

0,00

0,00

< LDM

Fe

1027,95

242,97

813,55

1344,05

40057,29

13934,39

29511,79

55854,38

Mn

5,14

1,67

3,70

7,52

194,07

73,23

141,06

277,63

Ni

0,01

0,01

< LDM

0,03

12,66

5,38

8,10

18,60

Pb

0,17

0,31

< LDM

0,64

11,58

4,53

8,60

16,80

V

0,67

0,20

0,49

0,90

46,47

17,57

32,65

66,25

Zn

0,67

0,07

0,60

0,76

44,01

17,18

29,76

63,10

Areia Grossa

76,34

9,67

64,56

87,38

18,35

1,78

16,33

19,68

Areia Média

2,07

1,80

0,00

4,16

0,00

0,00

0,00

0,00

Areia Fina

18,78

9,75

40,09

54,59

53,23

1,60

6,52

71,77

Silte

2,73

2,25

1,47

6,09

28,16

1,86

26,13

29,78

Argila

0,09

0,17

0,00

0,34

0,25

0,02

0,24

0,27

-1.

Todos os metais em mg. Kg

COT e dados de granulometria representado em porcentagem.

Os teores de matéria orgânica no sedimento de manguezal foram elevados em
função da dinâmica natural do ambiente. A presença da matéria orgânica pode aumentar da
força de interação entre os hidrocarbonetos e as partículas sedimentares favorecendo a
formação dos agregados óleo-mineral. Não foi verificada na literatura estudos sobre
influência da presença de metais na formação de agregados óleo-mineral. Todos os metais
analisados nos sedimentos das praias estiveram abaixo dos limites apontados pela
legislação CONAMA 344 (BRASIL, 2005). Para o sedimento de manguezal zinco estive
acima dos valores de referência.

5. Conclusão
Os parâmetros físico-químicos determinados sugerem que a capacidade de
agregação do sedimento de manguezal na região de Belmonte é muito superior ao
verificado no sedimento de praia. Dados de mineralogia e os ensaios em microescala são
fundamentais e ajudarão na avaliação integrada desses parâmetros e assim em uma
definição mais concreta da capacidade de agregação de cada sedimento.
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Resumo
A interação natural entre gotículas de petróleo e sedimentos em suspensão resulta na
formação do agregado óleo-mineral (OMA). Esta associação reduz a adesão do óleo em superfícies
sólidas, estabiliza a gotícula, promove a dispersão e pode acelerar sua biodegradação. A avaliação
do teor de MPS indicou uma média superior a de 100mg/L OMA demonstrando que as áreas
selecionadas favorecem a dispersão do óleo por parte dos minerais. No entanto, as demais
características físico-químicas determinadas no sedimento de praia reduzem a capacidade de
agregação e apontam para a necessidade de outras medidas de intervenção em casos de
derramamento. É de grande relevância, todavia, que sejam considerados outros fatores (turbulência,
salinidade e viscosidade do óleo) para avaliação integrada da técnica.
Palavras-chave: Agregado óleo-mineral, sedimento; minerais, remediação, petróleo.
Abstract
The natural interaction between oil droplets and suspended sediment can result in the
formation of oil-mineral aggregate (OMA). This combination reduces the adhesion of oil on solid
surfaces, stabilizes the droplet oil, promotes the dispersion and can accelerate biodegradation. The
evaluation of the content of MPS indicating an average of over 100mg/L showing that the selected
areas can promote dispersion of the oil by the minerals. However, other physical and chemical
characteristics determined in beach sediment reduces the ability to aggregate and point to the need
for other measures in case of spillage. It is of great importance, however, that other factors are
considered (turbulence, salinity, oil viscosity) to assess in an integrated way the technique.

Keywords: oil-mineral aggregate, sediment, minerals, remediation, oil.

1. Introdução
Estima-se que entre 1970 e 2011 cerca de 5,66 milhões de toneladas de petróleo
tenham sido lançados nos oceanos em função de acidentes com petroleiros (ITOPF, 2012).
Uma técnica de remediação com ampla utilização em outros países é a aplicação de
dispersantes minerais naturais através da formação de óleo-mineral agregados (OMA). Este
processo baseia-se na interação natural entre o óleo e partículas de minerais finos, sendo
influenciado pela turbulência, salinidade, tipo do óleo, tipo de mineral, granulometria e pela
quantidade de material particulado em suspensão (MPS) (STOFFYN-EGLI; LEE, 2002).
Praias arenosas são ambientes de larga ocorrência e utilização, assumindo
considerável importância socioeconômica e ambiental. Fatores ambientais que afetam a
dispersão e degradação do óleo como ação hidrodinâmica, granulometria, tipo de sedimento
podem sofrer variações nesses ambientes. Praias dissipativas são caracterizadas por uma
inclinação suave da face de praia, ampla zona de surf e sedimento de granulometria fina. A
arrebentação tende a ser deslizante e há uma progressiva dissipação da energia de onda ao
longo do perfil em função de estoques de sedimentos concentrados na zona de surf sob a
forma de bancos (HOEFEL, 1998). Assim, o levantamento da concentração do MPS, assim
como a caracterização do material sedimentar pode determinar a capacidade natural de
agregação dessas regiões e assim utilizar o OMA como uma ferramenta norteadora no
gerenciamento de áreas com potencial para contaminação por petróleo.

2. Área de Estudo
De uma maneira geral, a região costeira é de Una é estreita, com gradientes de
batimetria muito baixos e isóbatas de contornos irregulares. As condições oceanográficas da
região estão condicionadas aos elementos básicos da circulação atmosférica. Para o
período de primavera e verão predominam ventos de E e NE, gerando padrões de ondas
nessas mesmas direções com altura de 1m e período de 5s. Durante o outono e inverno os
ventos predominantes são de SE e SSE gerando padrões de ondas nessas direções com
altura de 1,5 m e período de 6,5 s (BITTENCOURT et al., 2000).
3. Materiais e Métodos
A caracterização morfodinâmica da praia foi realizada utilizando parâmetros como a
altura da quebra da onda, velocidade de queda do sedimento, o período de onda, inclinação
da praia e o parâmetro adimensional de velocidade de queda. Para determinar a capacidade
de agregação local foram realizadas, em novembro de 2011, amostragens de sedimentos

superficiais (0-10cm) e água superficial na região do manguezal e das praias associadas ao
estuário do rio Una, Município de Una, Bahia, Brasil. As amostras foram coletadas durante
a maré baixa, na região intermareal, foram transferidas para recipientes previamente
descontaminados e armazenadas de acordo o protocolo de conservação de amostras
(ASTM D3694-2011). Os sedimentos foram liofilizados e posteriormente foram realizadas as
determinações do teor de matéria orgânica a partir do método do dicromato de potássio
(WALKEY-BLACK, 1947); distribuição granulométrica pelo Analisador de Partículas a Laser
(CILAS 1064); determinação dos metais por Espectrometria de Absorção Atômica por
Chama (FAAS); determinação do MPS em água segundo (STRICKLAND e PARSON, 1972).

4. Resultados e Discussões
A praia de Itapororoca, Município de Una, Bahia, Brasil, foi classificada como
dissipativa de acordo com o esquema proposto por WRIGHT; SHORT (1984). Os dados são
apresentados na tabela 1. A média dos teores de MPS para a praia de Una foram de
87,9mg/L, estando um pouco inferior ao ideal para formação do OMA (100mg/L).
Tabela 1 - Regime de ondas, inclinação da face de praia e distribuição granulométrica nas praias de
Itapororoca (Estação Una).

Estação

Coordenadas
Geográficas

Hb
(m)

T
(s)

β (°)

Ws

L. A.

T. A

Ω

Estágio
Morfodinâmico

15° 15' 01'' S
1,8
9
3.0 0,0273
5
Deslizante 7.32
Dissipativo
38° 59' 38'' W
Hb = altura significativa das ondas; T = período das ondas; β = ângulo de inclinação da face de praia;
W s = velocidade de decantação do sedimento; L.A = número de linhas de arrebentação; T.A. = Tipo
de arrebentação da onda; Ω = parâmetro adimensional de Dean.
UNA

Na tabela 1 são apresentados os dados da caracterização geoquímica dos sedimentos. O
OMA é formado mais frequentemente com grãos abaixo de 2μm, em função da maior área
de superfície específica, no entanto, sua formação não pode ser desprezada em sedimentos
> 10 μm. A fração areia fina compondo mais de 80% do pacote sedimentar sugere que a
formação do OMA possa ocorrer naturalmente. A característica bem selecionada dos grãos
também sugere uma menor capacidade de penetração do óleo. Um fator negativo é a baixa
inclinação da face de praia que permite um maior alcance da mancha na maré alta. Os
baixos teores de matéria orgânica no sedimento reduz a capacidade de agregação do
sedimento, uma vez que a matéria orgânica aumenta a força de interação entre os
hidrocarbonetos e as partículas sedimentares. Não foi verificada na literatura estudos sobre

influência da presença de metais na formação do OMA. Todos os metais analisados
estiveram abaixo dos limites apontados pela legislação CONAMA 344 (BRASIL, 2005).
Tabela 2. Estatística descritiva dos dados geoquímicos determinados no sedimento superficial na
estação Una, Bahia.
Parâmetros

MO

Al

Ba

Cd

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

V

Zn

Areia
Grossa
(%)

Areia
Média (%)

Areia
Fina
(%)

Silte
(%)

Argila
(%)

Média

0,07

340,71

0,00

0,18

0,09

0,00

1141,09

6,82

0,60

2,19

1,45

0,98

1,81

3,30

84,25

10,56

0,08

DP

0,09

232,31

0,00
<
LDM
<
LDM

0,01

0,56

583,30

4,05

1,66

2,81

14,44

16,40

0,16

761,50

3,21

3,08
<
LDM

0,65

0,41

0,79

0,60

0,55

0,00

63,29

1,72

0,00

0,17

1,51

0,00
<
LDM
<
LDM

3,08

0,15

0,00
<
LDM
<
LDM

5,71

2,09

1,69

4,25

6,46

94,41

35,15

0,31

Min
Max

< LDM 157,99
0,21

602,16

Todos os metais em mg. Kg

-1.

1812,72 11,21

COT e dados de granulometria representado em porcentagem.

5. Conclusão
A praia dissipativa possui um potencial de auto limpeza da praia razoável.

A

existência de sedimentos finos bem selecionados pode propiciar uma baixa permeabilidade
e possibilidade da formação do OMA em caso de um derramamento. A extensão da face da
praia, no entanto, representa uma ampla zona de deposição para o óleo. Desta forma, em
derramamentos de grande porte ou em épocas com grande incidência de ondas de
tempestade o uso de técnicas de limpeza que acelerem a degradação e/ou dispersão do
óleo pode ser apropriado. Dados de mineralogia e simulações em microescala são
fundamentais e ajudarão na avaliação integrada da capacidade de agregação do sedimento.
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Resumo: A dosagem dos elementos químicos em mel e pólen tem possibilitado a correlação
desse material com as características da área de coleta, mas a interferência nas análises
causada pela matriz de diluição pode ser um obstáculo para a qualidade do resultado. Na
avaliação de 54 elementos químicos dosados em matriz orgânica de mel e pólen de abelha
nativa comparados com matriz aquosa os resultados comprovaram a possível interferência
da matriz. Os elementos que apresentaram diferença significativa no grau de significância de
95% foram As, Bi, Cs, In, La, Sn e Zn (matriz de mel), e As, Bi, Cd, Pd, Th e U (matriz
pólen). Os demais elementos não apresentaram interferências.
Palavras-chave: mel, pólen, ICP-MS, aplicação ambiental, separação de matriz.
Abstract: The dosage of the chemical elements in honey and pollen has allowed correlation
of such material with the characteristics of the collection area, but the interference in the
analysis caused by dilution matrix can be an obstacle for the quality of the result. In the
evaluation of 54 chemicals measured in the organic matrix of honey and bee pollen native
compared with aqueous matrix a result was confirmed the possible matrix interference. The
elements showed significant differences in the degree of significance of 95% were As, Bi, Cs,
In, La, Sn and Zn (matrix honey), and As, Bi, Cd, Pd, Th and U (matrix pollen). The other
elements showed no interference.
Key works: honey, pollen, ICP-MS, environmental application, matrix separation.
1. Introdução
O Mel e o Pólen são produtos naturais comumente encontradas nas colmeias, resultado
da coleta das abelhas. O mel em especial é produzido a partir do néctar ou secreções da
planta, ou ainda das excreções de insetos sugadores (CODEX, 1981). Os metais presentes
no néctar das flores permanecem, até sua transformação em mel, em uma concentração
total que varia de 0,02% a valores próximos de 1% (Pohl 2009). A determinação e dosagem
dos metais em mel possibilita a correlação desse material com as características da área de
coleta, tornando o mel um bioindicador versátil e eficiente (Fernandez-Torres et al. 2004,
Raeymaekers 2006, Garcia et al. 2006). O pólen também apresenta potencial de bioindicar
para áreas com contaminação, e segundo Conti e Botrè (2001) tem demonstrado melhor
correlação que o mel.
A parte mais importante da análise geoquímica é a confiabilidade e legitimidade dos
resultados laboratoriais. Atualmente, o forno de micro-ondas é o método mais amplamente
aceitável para a digestão das amostras, que tem permitido a redução das quantidades de
reagentes, temperatura e de tempo empregado (Enrich et al. 2007). O ICP-MS é
considerado um método analítico robusto, viável e rápido para a discriminação e

classificação das amostras de mel (Chudzinska & Baralkiewicz 2011). Entretanto, o efeito de
matriz observado na determinação dos elementos em alimentos ricos em açúcar tem sido
uma tarefa analítica desafiadora (Enrich et al. 2007, Chudzinska et al. 2012).
Assim, este estudo visa avaliar as interferências causadas pelo efeito de matriz na
determinação de concentração de traço em mel e pólen de abelha nativa brasileira.
2. Materiais e Métodos
2.1.

Matriz complexa
A matriz complexa foi a solução utilizada no preparo da curva analítica com matriz de

mel e pólen e teve a finalidade de se assemelhar com a matriz das amostras analisadas. A
matriz complexa foi o resultado da digestão das amostras compostas chamadas de “pool”. O
“pool” de mel e o “pool” de pólen foram preparados com amostras de mel e pólen da abelha
nativa Jataí (Tetragonisca angustula) proveniente de dez coletas aleatórias na região do
Quadrilátero Ferrífero, MG – Brasil. As coletas foram realizadas 10/2011 a 02/2012.
Os “pools” de mel e pólen homogeneizados foram pesados diretamente nos frascos
de PTFE do forno de micro-ondas, massas de aproximadas de 1 g e 0,5 g respectivamente.
Em cada frasco foi adicionado 7 mL de ácido nítrico Merck (65% HNO 3 ultrapuro)
(Darmstadt, Alemanha) e 1 mL de peróxido de hidrogênio Merck (30% H2O2 ultrapuro) para
digestão em micro-ondas. As amostras digeridas foram transferidas e suplementadas com
água Milli-Q® (água ultrapura) para um volume final de 50 mL. As matrizes apresentaram
concentrações finais de 8000 mg L-1 (mel) e 4000 mg L-1 (pólen) e foram armazenadas em
local sem luz, mantidas na temperatura de 4-5 oC.
2.1

Curva Analítica
Foi estudada uma faixa de linearidade situada entre 0,125 a 100 µg L-1. Para o estudo do

efeito da matriz orgânica foram construídas as curvas de calibração aquosa com as
soluções padrão em água acidificada (HNO3 2%), calibração externa (n=3), as curvas com
ajuste de matriz (matriz matching calibration) com infusão de Mel (n=3), e com infusão de
pólen (n=3). As curvas analíticas foram preparadas a partir da diluição da solução padrão
multielementar CertiPUR® (Merck, Darmstadt, Alemanha) com concentração de 10 mg L -1
(Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, Ga, Hg, Na, K, Li, Mg, Mn, Na,
Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U e Zn), e das vinte e duas soluções padrão monoelementares
High-Purity Standards com concentração de 10 mg L-1 cada (Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ge, Ho, La,
Lu, Mo, Nd, Pd, Pr, Sb, Sc, Sm, Sn, Th, Ti, Tm, Y e Yb). Os componentes dos pontos das
curvas foram pesados e as massas foram corrigidas no programa do ICP-MS.
Os pontos da curva foram preparados com as soluções padrão intermediárias,
acrescidas com a matriz avaliada em uma concentração de 4%, além do padrão interno na
concentração de 2 µg L-1, o volume final dos pontos da curva foi 10 mL. Para o controle da

qualidade analítica utilizou-se os testes de recuperação das soluções Spiked, do SRM
1643e (Trace Elements in Water) (NIST National Institute of Standards and Techonology,
Gaithersburg, USA) e do padrão interno, Tb (2 µg L-1). A solução Spiked foi preparada a
partir da diluição dos padrões utilizados no preparo da curva com concentração final de 3 µg
L-1 de cada elemento. As curvas foram confeccionadas no dia anterior ao da análise.
2.2

Instrumentação
Os parâmetros instrumentais do forno de micro-ondas para a digestão das amostras

(Milestone Ethos 1) foram: 10 min em 1000 W a 200 °C, 15 min para 1000 W a 200 °C e 30
min de ventilação. As dosagens dos elementos terras raras foram feitas com equipamento
ICP-MS modelo Agilent 7700x (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) com
analisador de massa quadrupolo. O modo de cela foi usado com a finalidade de diminuir as
interferências espectrais dos íons poliatômicos. Para as análises estatísticas foi utilizado o
pacote estatístico Minitab (14).
3. Resultados e discussão
Os vários tipos de interferências correlacionados ao uso do ICP-MS são: efeito de matriz,
flutuações e a estabilidade e seus fatores. Neste trabalho as interferências não oriundas do
efeito matriz foram minimizadas por meio do uso da cela octopolo de colisão. Foram
realizadas comparações dos valores de recuperação do NIST 1643e nas condições padrão
(sem gás) e com gás (He), avaliando a melhor condição para cada elemento na amostra em
relação a taxa de recuperação do material de referência.
3.1.

Efeito de Matriz
O efeito matriz foi avaliado pela comparação do coeficiente angular das curvas

obtidas pela calibração das curvas com e sem ajuste de matriz. Para verificação de
eventuais diferenças entre os valores das inclinações das curvas foi utilizado o teste tStundent e o teste F, (Inmetro, 2003) (Tabela 1 e 2).
Tabela 1. Média das inclinações e dos coeficientes de correlação para analitos determinados
em calibração aquosa (n=3) e ajuste de matriz de mel (n=3) por ICP-MS
Curva com Matriz Aquosa
DPR
Coeficiente de
Inclinação
a
[%]
correlação
As*
0,023
2,77
0,99999
Bi*
0,642
0,33
0,99975
Cs*
0,345
1,04
1,00000
In*
0,711
0,41
0,99999
La*
0,786
2,28
0,99996
Sn*
0,126
2,54
0,99975
Zn*
0,037
2,00
0,99999
a
DPR= Desvio Padrão Relativo da amostra.
*significativas a 95%
Elementos

Curva com Matriz de Mel
DPR
Coeficiente de
Inclinação
a
[%]
correlação
0,018
1,96
0,99999
0,620
0,57
0,99977
0,337
0,95
0,99999
0,701
0,69
0,99999
0,744
2,32
0,99961
0,120
1,79
0,99986
0,029
2,32
0,99996

Foi verificada diferença significativa ao nível de 0,05 de significância entre os valores
do coeficiente angular das curvas com matriz de mel, para os seguintes elementos: As, Bi,
Cs, In, La, Sn e Zn. Os demais não apresentaram diferença significativa (Tabela 1).

Tabela 2. Média das inclinações e dos coeficientes de correlação para analitos determinados
em calibração aquosa (n=3) e ajuste de matriz de pólen (n=3) por ICP-MS
Curva com Matriz Aquosa
DPR
Coeficiente de
a
Inclinação
[%]
correlação
As*
0,051
9,88
0,99972
Bi*
0,668
2,80
0,99998
Cd*
0,152
2,03
0,99998
Pb*
0,194
2,45
0,99989
Th*
0,777
6,07
0,99996
U*
0,847
2,17
0,99999
a
DPR= Desvio Padrão Relativo da amostra.
*significativas a 95%
Elementos

Curva com Matriz de Mel
DPR
Coeficiente de
Inclinação
a
[%]
correlação
0,026
1,96
0,99977
0,573
0,57
0,99896
0,120
67,66
0,99991
0,175
0,28
0,99986
0,620
2,24
0,99977
0,770
0,61
1,00000

Para as curvas com matriz aquosa e matriz de pólen foi verificada diferença
significativa entre os valores da inclinação na curva analítica para os seguintes elementos:
As, Bi, Cd, Pd, Th e U em um nível de significância de 0,05 (Tabela 2), os demais elementos
não apresentaram diferença significativa. As equações das curvas analíticas descrevem a
relação de contagem por segundo (CPS) no eixo y, pela concentração dos elementos
(ug g-1) no eixo x. Os menores valores de inclinação da equação encontrados nas curvas
com matriz de mel e pólen sugerem maior sensibilidade do método, efeito semelhante foi
observado por Chudzinska et al. (2012).
4. Conclusão
Os resultados apresentados comprovam a possível interferência da matriz orgânica de
mel nas dosagens dos elementos As, Bi, Cs, In, La, Sn e Zn, e da matriz orgânica de pólen
para as dosagens dos elementos As, Bi, Cd, Pd, Th e U. Os demais elementos não
apresentaram diferença significativa em um nível de significância de 0,05
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Resumo
A epífita Tillandsia usneoides é usada no biomonitoramento atmosférico de elementos inorgânicos,
especialmente os de contribuição antrópica. Para tal finalidade a epífita pode ser introduzida no
ambiente de interesse, mantida durante um tempo, removida e analisada. Para esta etapa, a
dissolução das amostras para a determinação elementar por ICP-MS tem se mostrado crítica. Neste
trabalho são apresentados os resultados obtidos por dois métodos de degradação da matéria
orgânica: a mistura ácida convencional (HNO3/HF) e a dissolução alcalina com hidróxido de
tetrametilamônio (TMAH). Estes métodos foram aplicados em amostras da espécie Tillandsia
usneoides e no material de referência certificado NIST SRM 1515 (Apple Leaves). A comparação dos
resultados obtidos mostra que os métodos são equivalentes para a maior parte dos elementos
determinados. Adicionalmente, o reagente TMAH apresenta as seguintes vantagens: menor
manipulação da amostra; inexistência das etapas de evaporação em sistema aberto eliminando a
perda de voláteis e minimizando contaminações; possibilidade de preparação de um grande número
de amostras simultaneamente otimizando o tempo e redução de riscos decorrentes da manipulação
de ácidos minerais concentrados.
Palavras-chave: dissolução ácida, TMAH, ICP-MS, Tillandsia usneoides, geoquímica
Abstract
The epiphyte Tillandsia usneoides is used for atmospheric biomonitoring of inorganic elements
specially for those of human contribution. For such objective, the plant can be introcuded in the
environment of interest, kept for some time interval, removed and analysed. This last step is best done
by ICP-MS, which requires previous sample dissolution. This work presents the results obtained using
two methods of dissolution: the conventional acid attack (HNO3/HF) and alkaline dissolution with
tetramethylammonium hydroxide (TMAH). The methods were applied to samples of the species
Tillandsia usneoides and certified reference material NIST SRM1515 (Apple Leaves). The comparison
between the obtained results shows that the methods are equivalent for most of the determined
elements. The use of TMAH reagent provides the following advantages: reduced sample handling;
inexistence of stages of evaporation in an open system eliminating the loss of volatiles and minimizing
contamination; possibility of preparing large numbers of samples simultaneously optimizing the time,
and reducing manipulation risks of concentrated mineral acids.
Keywords: acid dissolution, TMAH, ICP-MS, Tillandsia usneoides, geochemistry

1.Introdução
Alguns estudos ambientais com foco na atmosfera utilizaram a epífitas Tillandsia
usneoides para registrar a bioacumulação elementar. Estas plantas possuem ampla
distribuição em regiões tropicais e se adaptam bem as condições extremas de temperatura
e estresse hídrico (Figueiredo et al, 2001; Nogueira, 2006; Vianna et al, 2010). As epífitas
são consideradas apropriadas para o monitoramento da poluição atmosférica, pois
juntamente com a água e os nutrientes absorvidos diretamente da atmosfera, absorvem e
acumulam os elementos presentes. Outras características importantes são o baixo custo, a
facilidade no cultivo e coleta, o acúmulo de substâncias sem ocorrência de morte do

organismo e correlação simples entre a quantidade de elementos contidos no organismo e
no ambiente (Nogueira, 2006).
A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é
adequada para realizar determinações multielementares em tecidos biológicos, pois
apresenta baixos limites de detecção e ampla faixa de linearidade. Em geral, os
procedimentos de preparação de amostras biológicas baseiam-se em dissoluções com
ácidos minerais com aquecimento em frascos de reação fechados ou em fornos de
microondas. Uma alternativa eficiente para dissolver tecidos biológicos é utilizar o hidróxido
de tetrametilamonio (TMAH) (Nóbrega et al, 2006). O método que emprega este reagente
apresenta como vantagens a redução de perdas por volatilização, a minimização de
contaminação pela menor manipulação da amostra durante o procedimento e de possível
efeito memória proveniente dos frascos de reação e a eliminação da utilização de ácidos
minerais que representam riscos para a saúde do operador. Adicionam-se ainda como
vantagens a possibilidade processar um número maior de amostras, minimizando os tempos
de preparação e dispensando a aquisição de equipamentos de elevado custo como fornos
microondas ou frascos de reação.
O objetivo deste trabalho é avaliar se o método de dissolução alcalina, utilizando o
reagente TMAH à temperatura ambiente, é adequado para a determinação da composição
inorgânica elementar de amostras botânicas, em especial, da espécie Tillandsia usneóides,
por ICP-MS.
2.Materiais e métodos
2.1. Amostras
Duas amostras da espécie Tillandsia usneoides, previamente liofilizadas e moídas,
foram utilizadas para a avaliação dos métodos em estudo. Devido à inexistência de um
material de referência com matriz semelhante, utilizou-se o de folha de macieira NIST SRM
1515 que possui valores certificados para diversos elementos.
2.2.Métodos de dissolução
2.2.1. Método 1: dissolução ácida (HNO3/HF)
Alíquotas de 0,1500 g das amostras de plantas (condicionadas em dessecador por
72h) foram pesadas em balança analítica em frascos plásticos de digestão (Savillex®) de 60
mL. Foram adicionados 2 mL de HNO3 e 0,5 mL de HF ambos purificados por sub ebulição e
procedeu-se com aquecimento a 105 C por 2 horas em sistema fechado. Após
resfriamento, os frascos foram abertos para a etapa de evaporação à 120 C. Foram
adicionados 2 mL de HNO3 e repetiu-se o aquecimento a 105 C por 2 horas em sistema
fechado, seguido pela etapa de evaporação. Etapas de evaporação com 1 mL de HNO3

destilado foram repetidas até cessar a eliminação de gás castanho (oxidação da matriz
orgânica). Os resíduos foram dissolvidos em 1 mL de HNO3 e 2 mL de água ultra-pura e
avolumadas gravimetricamente a 10 g com água ultra-pura. Antes das medições no ICP-MS,
alíquotas de 1 mL foram diluídas gravimetricamente para 10 g com HNO3 1%.
2.2.2. Método 2: dissolução alcalina (TMAH)
Alíquotas de 0,075g de amostras previamente condicionadas em dessecador por 72h
foram diretamente pesadas em tubos de centrífuga de 50 mL. Foram adicionados 2 mL de
hidróxido de tetrametilamônio 50% (Sigma Aldrich) e procedeu-se com agitação por 12h à
temperatura ambiente. As soluções resultantes foram avolumadas gravimetricamente para
10 g com uma solução de HNO3 0,5%, Triton-X100 0,01% (Sigma Aldrich) (Batista et al,
2009). Antes das medições no ICP-MS, alíquotas de 1 mL foram diluídas gravimetricamente
para 10 g com HNO3 1%.
2.3.Instrumentação analítica
As medidas foram realizadas em equipamento ICP-MS modelo X Series II (Thermo,
Alemanha). O equipamento foi ajustado de modo a maximizar as intensidades e minimizar a
formação de óxidos e íons bivalentes. O modo convencional de operação foi utilizado para
medir os isótopos
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As curvas de calibração foram obtidas medindo soluções multilementares

preparadas a partir de soluções monoelementares de 10 g/g (High Purity Standards ou
AccuStandard, EUA). Os elementos Re e In foram utilizados como padrão interno, nos
modos de operação convencional e CCT, respectivamente.

3. Resultados e discussão
Triplicatas do material de referência NIST SRM 1515 (Apple Leaves) e de duas
amostras da espécie Tillandsia usneoides (T1 e T2) foram analisadas pelos dois métodos de
dissolução. Na Figura 1a são apresentados os valores obtidos utilizando a dissolução ácida
e alcalina para o NIST SRM 1515. A comparação com os valores certificados mostra que os
métodos são adequados e equivalentes para a maioria dos elementos determinados.
Exceções são Cr, Cu e Mo que apresentaram recuperações entre 70% e 80% utilizando o
reagente TMAH. Os resultados obtidos para Al e Fe (dados não apresentados) mostraramse adequados com o ataque ácido, porém as recuperações foram menores do que 30% e

50%, respectivamente, quando utilizado o TMAH. Este resultado obtido para o meio alcalino
foi atribuído à formação de hidróxidos insolúveis.
A Figura 1b permite a comparação entre os métodos de dissolução ácida e alcalina
para as amostras da espécie Tillandsia usneoides (T1 e T2). Os resultados obtidos mostram
que o método TMAH apresenta reprodutibilidade adequada (CV<5%) e pode ser utilizado
para a determinação dos elementos B, Na, Mg, K, Ca, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Mo,
Cd, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu e Pb.
Observou-se recuperações entre 30 e 50% para Hf, Zr, Ti, Nb e Ta (dados não
apresentados). Normalmente utiliza-se HF como agente complexante para evitar a hidrólise
desses elementos. A utilização de gotas de HF durante o procedimento de dissolução
alcalina será testada. Outros elementos cujos resultados também não foram apresentados e
para os quais se pretende avaliar possíveis melhorias nas recuperações são Li, Be, Sc, Th e
U.
Os valores obtidos para brancos e limites de detecção são equivalentes para os dois
métodos em estudo.
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Figura 1 (a) Resultados obtidos para os métodos em estudo para o material de referência NIST SRM 1515 e (b)
para duas amostras da espécie Tillandsia usneoides (T1 eT2). As barras de incerteza referem-se ao desvio
padrão de triplicatas. Ln: valor médio para lantanídeos.
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EVIDÊNCIAS GEOQUÍMICAS E ESTATÍSTICAS DE PROCESSOS DE RECARGA E
ENRIQUECIMENTO ISOTÓPICO EM AQUÍFERO CÁRSTICO NO ESTADO DA BAHIA.
Tereza Cristina Bittencourt Villanueva1; Luiz Rogério Bastos Leal2; Maria do Rosário Zucchi3
& Antônio Expedito Gomes de Azevedo4
Resumo - Neste estudo procedeu-se a caracterização isotópica, através da utilização de isótopos estáveis de
hidrogênio, oxigênio e carbono inorgânico dissolvido (δD, δ18O, δ13CCID) em amostras de águas coletadas em
poços tubulares do aquífero Salitre localizado na região de Irecê, na porção centro-norte do estado da Bahia,
Brasil. As amostras coletadas no setor leste da área, à montante do fluxo, apresentam um menor enriquecimento
em isótopos pesados do que aquelas obtidas em poços localizados no setor norte-noroeste, à jusante do fluxo,
que apresentaram valores isotópicos mais elevados de oxigênio-18 (δ18O) e deutério (δD), demonstrando que são
águas mais evaporadas e submetidas a interações com as rochas calcárias por um intervalo maior de tempo, o
que pode ser constatado pelos valores crescentes de carbono inorgânico dissolvido (δ 13CCID), que evidencia o fato
de que o enriquecimento isotópico ocorre preferencialmente no sentido (E-W). Valores isotópicos de carbono
inorgânico dissolvido (δ13CCID) negativos indicam uma maior contribuição de processos de dissolução de
carbonatos por H2CO3 do que por H2SO4. Os processos de dissolução de carbonatos predominantemente por
H2SO4 podem ocorrer com o enriquecimento de δ13CCID, em função da oxidação de sulfetos, como a pirita,
presente nas águas subterrâneas da área.
Palavras-Chave: isótopos estáveis, processos hidrogeológicos, aquífero cárstico.
Abstract - GEOCHEMICAL EVIDENCE AND STATISTICS OF PROCESS OF RECHARGE AND ISOTOPIC
ENRICHMENT IN KARST AQUIFER IN THE STATE OF BAHIA. In this study we proceeded to isotopic
characterization, through the use of stable isotopes of hydrogen, oxygen and dissolved inorganic carbon (δD,
δ18O, δ13CCID) in water samples collected from wells in the Salitre aquifer located in Irecê region in the north
central portion of the state of Bahia, Brazil. Samples collected in the eastern sector of the area upstream of the
flow, have a lower enrichment in heavy isotopes than those obtained from wells located in the area northnorthwest, downstream flow, which showed higher oxygen-18 (δ18O) and deuterium (δD), demonstrating that
more water is evaporated and subjected to interactions with limestone rocks by an interval of time, what can be
seen by the increasing values of dissolved inorganic carbon (δ13CCID), which highlights the fact that the isotopic
enrichment occurs preferentially in the direction (E-W). Isotopic values of dissolved inorganic carbon (δ13CCID)
indicate a greater negative contribution of the processes of dissolution of carbonates by H2CO3 than for H2SO4.
The processes of dissolution of carbonates predominantly H 2SO4 can occur with enrichment δ13CCID, depending
on the oxidation of sulfides such as pyrite, groundwater in the area.
Keywords: stable isotopes, hydrogeological processes, karst aquifer.

1. INTRODUÇÃO
Na área de pesquisa aflora fundamentalmente a Formação Salitre, que é constituída de acordo com
Misi, (1979) e Sampaio et al., (2001), por espessas sequências de calcarenitos, calcilutitos,
calcissiltitos e dolomitos intercalados, por vezes, com sequências terrígenas subordinadas constituídas
por silexitos, arenitos, siltitos, laminitos e margas, com uma espessura máxima para este pacote da
ordem de 530m. Neves et al., (1980), Macedo & Bonhome (1984) utilizaram métodos de datação
radiométrica em rochas da Formação Salitre, identificando que estas possuem idade Rb/Sr de 760Ma.
Estudos de Srivastava (1989), realizados com base em estromatólitos conferiram a estas rochas idades
entre 950-570Ma., possuindo portanto, idade Neoproterozóica, caracterizada como paleoambiente
deposicional continental e marinho de águas rasas (Pedreira et al., 1987), com feições cársticas bem
desenvolvidas, que juntamente com zonas de fraturamento, constituem os reservatórios de grande
expressividade do ponto de vista de recepção, armazenamento e circulação das águas subterrâneas.
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A área de pesquisa é formada por um polígono que compreende parte dos municípios de Irecê e
Lapão, no estado da Bahia, com uma área de aproximadamente 250km² (Nossa, 2011), (Figura 1).

Figura 1: Mapa de localização com imagem geocover da área.
As características estruturais do calcário, estão intimamente relacionadas com o sistema
hidrogeológico da região de Irecê. O controle estrutural representado por lineamentos e fraturamentos
é o grande responsável pelo modelamento das formas típicas de carstificação às quais resultam da ação
da água sobre a rocha carbonática, solubilizando-a e transportando seus produtos. A intensidade do
processo depende tanto dos fatores geológicos estruturais, como também da quantidade e qualidade
química da água, composição da rocha e dos fatores climáticos, sobretudo dos índices de precipitação.
Em análises isotópicas efetuadas na região de Irecê, Cabral (1978) constatou que as idades
convencionais das águas subterrâneas analisadas, através de δ14C são bem próximas das suas idades
verdadeiras, variando de moderna até cerca de 13.000 anos.
2. ISÓTOPOS ESTÁVEIS E HIDROGEOLOGIA
O que permite o trabalho com isótopos estáveis é a diferença de massa e o processo de fracionamento
que possibilita identificar os diferentes isótopos de um mesmo elemento. Durante mudanças de estado
e reações químicas, os elementos são fracionados, o que significa dizer que ocorre uma divisão de
isótopos entre duas substâncias ou fases de uma mesma substância que fornecerão diferentes razões
isotópicas. O fracionamento é controlado principalmente pela diferença de massas dos isótopos e pela
temperatura (Faure & Mensing, 2005). De acordo com Kendall & Doctor (2003), o fracionamento é a
mudança das proporções relativas de vários isótopos estáveis devido a reações físicas, químicas e
biológicas.
A composição isotópica das águas subterrâneas para Gat (1971) é semelhante à da precipitação nas
áreas de recarga. A variação de toda água meteórica é fortemente atenuada durante a sua infiltração e
acumulação no solo. Essa atenuação varia com a profundidade, a superfície e a característica do
embasamento geológico, mas em geral, águas subterrâneas profundas não demonstram variação
sazonal nos valores de δD e δ18O e apresentam composição isotópica próxima à média anual de
precipitações (Hoefs, 1997).
A composição isotópica das águas de regiões cársticas está relacionada com as fontes de carbono
existentes neste ambiente, como o carbonato presente na constituição das rochas cársticas, CO2 do ar
atmosférico, CO2 do ar do solo e a matéria orgânica. Processos de infiltração de água das chuvas
dissolvem o CO2, presente no ar do solo, que é uma das principais fontes de carbono das águas
subterrâneas, dissociando-o em CO32- e HCO3-. O carbono também pode ser liberado no solo pela
decomposição da matéria orgânica ou através de processos de respiração das raízes das plantas (Clark
& Fritz, 1997).
Os principais ciclos fotossintéticos conhecidos como C3 e C4, interferem na composição isotópica do
carbono, ocasionando a dissolução do CO2 e o enriquecimento de δ13CCID (O’Leary, 1988). O ciclo C3
é caracterizado por vegetação natural arbustiva, com valores de δ13CCID que variam, em geral, entre 24‰ e -30‰, com um valor médio em torno de -27‰. O ciclo C4, por sua vez, é caracterizado por

plantas com δ13CCID variáveis no intervalo de -10‰ a -16‰, com valor médio em torno de -12,5‰,
compreendendo vegetações cultivadas como cana-de-açúcar, milho e sorgo (Vogel, 1993).
Na área predominam plantas com o ciclo fotossintético C4, com valores médios de δ13CCID que variam
de -11,5‰ (2009) a -10,6‰ (2010), estando portanto, no intervalo considerado para áreas cultivadas.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Mapeamento dos sistemas de fraturas
O mapeamento dos sistemas de fraturas da área, foi feito a partir de imagens AVNIR-2/ALOS (IBGE,
2007), com resolução espacial de 10m x 10m, utilizando-se filtros direcionais do software Spring,
desenvolvido por Câmara et al. (1996), possibilitando a geração da rede de fraturamentos da área
(Nossa et al., 2009).
Os sistemas de fraturas foram observados e medidos em campo. Em seguida, foram construídos
diagramas de rosas para representação das principais fraturas presentes nos municípios de Lapão
(Figura 2) e de Irecê (Figura 3) na área, utilizando-se o aplicativo Azimuth Extension do ArcView 3.2,
da ESRI. Os dados de direções obtidos foram processados pelo software StereoStat, da Rockware, de
onde se obteve os diagramas de rosas utilizados na interpretação dos resultados.
3.2. Coleta de água subterrânea para análise isotópica de oxigênio-18, deutério e carbono
inorgânico dissolvido (δ18O; δD e δ13CCID )
As metodologias utilizadas para a coleta e estocagem das amostras foram determinadas de acordo com
as instruções da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 2002). Os principais problemas
que devem ser evitados são o fracionamento através de evaporação ou difusão do vapor de água e/ou
troca isotópica com o ambiente ao redor e com o frasco de armazenamento.
A coleta de amostras de água foi realizada em 36 poços tubulares da área, em duas campanhas de
campo, perfazendo um período úmido (novembro/dezembro-2009) e outro seco (junho/julho-2010).
As amostras foram coletadas em frascos de vidro de cor âmbar de 100ml com tampão e armazenadas
refrigeradas em caixas de isopor com gelo gel.
As análises das amostras coletadas foram realizadas no Laboratório de Física Nuclear Aplicada da
Universidade Federal da Bahia (LFNA-CPGG/IF-UFBA), de acordo com a aplicação das seguintes
metodologias: Razão deutério-hidrogênio D/H (Brand et al., 2000); Razão O18/O16 (Epstein & Mayeda,
1953); Razão C13/C12 do Carbono inorgânico dissolvido - DIC (Craig, 1957).
Para a realização das análises isotópicas, foi utilizado um sistema de espectrometria de massas
contendo um espectrômetro de massas de razão isotópica - MS Finnigan MAT Delta Plus e um reator
automático H-Device Thermo Quest Finnigan, específico para a análise da razão D/H e sistema de
preparação automático de amostras online, Gas Bench II da Finnigan, específico para as análises do
18O e 13CCID (DIC).
A análise isotópica de carbono inorgânico dissolvido (DIC) foi efetuada utilizando-se os padrões
secundários Bahia: PB1(água do mar de Salvador) e PB2 (água de cacimba da região de Irecê) para o
18O e para o D e soluções preparadas a partir de sais comercias de Na2CO3 e Li2CO3 para o 13CCID.
4. RESULTADOS
4.1. Sistemas de fraturas
A análise dos diagramas e medidas efetuadas em campo permitiu constatar que os principais sistemas
de fraturas da área se concentram no sentido E-W, concordantes com os alinhamentos regionais
descritos por Brito Neves (1967). Sendo observados também sistemas de fraturas secundários no
sentido SE-NW (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Diagrama de rosas representativo de Figura 3: Diagrama de rosas representativo de
fraturas do município de Lapão.
fraturas do município de Irecê.
4.2. Análise isotópica
A predominância de valores isotópicos negativos para as águas da Formação Salitre é sugestiva de
processo de progressiva depleção dos isótopos pesados pelo efeito continental, conforme citado por
Gat (1971), sugerindo que a origem dessas águas pode ser explicada pela evaporação das águas
superficiais do Oceano Atlântico Subtropical, cujos vapores são carregados pelos ventos
predominantes de Leste para Oeste. Na medida em que adentra pelo continente, o vapor sobe para
maiores altitudes quando transpõe serras com picos de até 1200m, como a serra da Babilônia,
localizada 50km a Oeste de Irecê.
Na bacia do rio Salitre foi constatado por Santos (2008), que o δ18O variou no aquífero cárstico de
(-5,0‰ a -1,6‰), ou seja, as variações obtidas em toda a Bacia são muito similares às variações da
área de estudo, que compreende um polígono de 250km². Essa situação pode ser justificada ao se
analisar as médias anuais das composições isotópicas de δ18O para as precipitações na região obtidas
na estação mais próxima, a estação de Lençóis, localizada a 52km da área, que registra precipitações
bem distribuídas no intervalo de (-0,9‰ a -7,4‰), como constatado por Azevedo et al., (1991).
Na região de Irecê foram obtidos valores médios nas análises de isótopos de oxigênio (δ18O) por
Siqueira (1978) de -5,4‰; Bastos Leal & Silva (2004) de -4,9‰ para a bacia de Irecê; Beraldo (2005)
de -4,9‰ e Santos (2008) de -4,0‰ para a bacia do rio Salitre. Esses valores são considerados muito
próximos entre si.
4.3. Correlação entre os valores isotópicos de oxigênio-18, deutério, excesso de deutério e
carbono inorgânico dissolvido (δ18O; δD; d; δ13CCID)
A análise da Figura 4 permite verificar que, no período de coleta de 2009 o coeficiente angular da
curva obtida em relação à LMG (Linha Meteórica Global) foi de 6,3, enquanto que no período de
coleta de 2010, o coeficiente angular foi de 6,6. Os valores obtidos indicam que as águas sofreram
evaporação durante o processo de infiltração para os dois períodos de coleta, com maior efeito de
fracionamento cinético no período seco. A similaridade dos resultados obtidos nas duas campanhas
pode ter ocorrido em função da pequena variação dos índices pluviométricos nos períodos de
amostragem considerados (Nossa et al., 2009).
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Figura 4: Gráfico (δ18O x δD) das amostras de água de precipitação coletadas em várias partes do
mundo - LMG (Linha Meteórica Global) (Rozanski et al., 1993). Aliado à representação das curvas
obtidas na área para as campanhas de 2009 (período chuvoso) e 2010 (período seco).
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A Figura 5 (a) e (b) representa uma ilustração gráfica da distribuição dos dados obtidos nas análises
isotópicas de (δ18O, δD, d, δ 13CCID) pontualmente, onde pode-se observar que os valores isotópicos
obtidos são muito próximos nas duas campanhas de amostragem efetuadas (2009 e 2010).

Figura 5: (a) Representação gráfica de (δ18O; δD; d; δ13CCID), referentes à campanha de 2009 e (b)
representação gráfica de (δ18O; δD; d; δ13CCID), referentes à campanha de 2010, (Tabela 1 - apêndice).
Os intervalos de δ18O variam de (-5,2‰ a -0,9‰) em 2009 e de (-5,1‰ a -1,2‰) em 2010. Como
estas são as chuvas que alimentam o aquífero nesta região, os valores isotópicos médios obtidos de
δ18O na área são de -3,1‰, que são similares aos valores isotópicos médios de δ18O de precipitação da
região de -3,2‰, bem como os intervalos de variação que são compatíveis com os valores obtidos
através das análises de poços na área.
Todos os valores obtidos para análise de (δ18O; δD; δ13CCID) são negativos (Tabela 1 - apêndice),
(Figura 5), o que demonstra que são águas empobrecidas em relação aos padrões VSMOW e PDB.
Os valores de excesso de deutério “d” variam de (1,1‰ a 9,7‰), com média de 5,8‰ na campanha de
2009 e de 6,7‰ na campanha de 2010.
Os gráficos de isótopos de oxigênio x cloreto (δ18O x Cl-) e de isótopos de oxigênio x sólidos totais
dissolvidos (δ18O x STD) mostrados na Figura 6 (a) e (b) não apresentam uma relação de
proporcionalidade com as águas subterrâneas analisadas, portanto, não há correlação entre o teor de
cloreto na água e sua característica isotópica (δ18O) e (δD), que são provenientes da água da chuva.
Assim, esse comportamento sugere que a origem da salinidade dessas águas deve estar relacionada
com a sua interação com a sequência carbonática, bem como, com o processo de evapotranspiração,
como constatado por (Nossa, 2011).

0

0

2009

8

-4

11 16
30
4

29 26
19 14
35
32 15
13
31
36
67
10

18
21

3

-4

33

1 18
14
34

31

-60

0

2010
3

18

12
-4

98
4 5

22
28

2724

21
20
11
19
21
16 26
29
30
1514
3235
36
17 76 13
10

-2

22
25 23
2

28
3

5
912



-2

2425
27

 O (‰)

2010
 O (‰)

-2



5
12 9

 O (‰)

1

3

25 23
2224
27
28
2 20
21
1611
26 19
29
12
30
15
9
32
35
5 84
36
17 7
6
13
10

23
228

18

 O (‰)

25
2427
-2

2009

22

-4

8

20 1
11
16
30 29 19 26 14
35
15
32
13
31 4
36
17 6
10

18
21

33
34

-6

-6
10

100
-

Cl (mg/L)

1000

500

1000

1500

2000

STD (mg/L)

Figura 6: Representação gráfica das variações de (a) Cl- x δ18O e (b) STD x δ18O referente às
campanhas de 2009 e 2010.
Em uma análise de componentes principais, define-se a estrutura dos dados através de gráficos de
scores e loadings cujos eixos são componentes principais (CPs) nos quais os dados são projetados. Os
scores fornecem a projeção dos dados no espaço das CPs, enquanto que os loadings fornecem a
significância relativa em relação às variáveis originais. Como as CPs são ortogonais, é possível
examinar as relações entre amostras e variáveis através dos gráficos dos scores e dos loadings. O
estudo do conjunto de scores e loadings ainda permite estimar a influência de cada variável em cada
amostra.
Para entender as correlações entre os isótopos ambientais e as variáveis físico-químicas, utilizamos a
técnica estatística de Análise de Componentes Principais (PCA). A visualização espacial das amostras
de água coletadas em cada ponto tornou possível a análise e identificação da relação entre as
características dos dados e seus possíveis agrupamentos.

Figura 7: Gráfico de loadings para as variáveis isotópicas e hidroquímicas). Sendo (a) 2009 e (b) 2010.

Figura 8: Gráfico dos de PC1 x PC2 das amostras referentes às campanhas de (a) 2009 e (b) 2010.

A figura 7 (a) e (b) ilustra o PC1 x PC2 de loadings para as variáveis isotópicas e hidroquímicas de
2009 e 2010, onde não observa-se correlação dos valores isotópicos de oxigênio e deutério com
sólidos totais dissolvidos (STD), ou seja, demonstram que além da evaporação, existem outros
processos que contribuem com a salinização das águas subterrâneas, como por exemplo, a transpiração
realizada pelas plantas.
A Figura 8 (a) e (b) ilustra o PC1 x PC2 para as amostras, sendo respectivamente 2009 e 2010. Nos
gráficos do PC1 x PC2 as amostras estão grupadas pela semelhança de suas variáveis, especialmente
pelo teor dos componentes principais. Através da técnica PCA verificou-se que com as duas primeiras
componentes principais é possível descrever 65,7% nos valores, sendo 44,6%, da variância total
descrita pela primeira componente principal (CP1) e, 21,1% pela CP2, para o período de 2009 e 64,2%
nos valores, sendo 45,2%, da variância total descrita pela primeira componente principal (CP1) e,
19,0% pela CP2, para o período de 2010.
Na distribuição isotópica do carbono inorgânico dissolvido (δ13CCID) com os elementos (a) Ca+2 e (b)
Mg+2, pode-se verificar que as amostras, de maneira geral, apresentam valores elevados desses
elementos, indicando que as águas que infiltram nesses aquíferos dissolvem preferencialmente os
minerais carbonáticos como calcita e dolomita.
Na Figura 7 (a) e (b), pode-se observar que o δ13CCID é indiferente aos parâmetros cálcio, magnésio,
bicarbonato e sulfato, ou seja, o fracionamento isotópico está relacionado à chuva e não à rocha.
A distribuição observada na Figura 8 (a) e (b) sugere que o bicarbonato resulta do intemperismo de
carbonatos por H2CO3, indicando uma maior contribuição de processos de dissolução de carbonatos
por H2CO3 do que por H2SO4. Dessa forma, os processos de dissolução de carbonatos onde
predominaria o H2SO4, poderiam ocorrer em locais pontuais, em que houvesse um enriquecimento do
δ13CCID, em função da ocorrência de sulfetos na área. Os valores médios obtidos para as concentrações
de SO4-2 na área variam de 115mg/l a 120mg/l, com valores máximos de 306,77mg/l na campanha de
2009 e 295,07mg/l na campanha de 2010.
As amostras IR-21 e IR-35 representadas na Figura 5 (a) e (b) apresentam um maior enriquecimento
isotópico do que as demais amostras, com valores de δ13CCID variáveis nas duas campanhas, sendo
para IR-21 entre (-4,0‰ e -3,6‰) e para IR-35 entre (-1,9‰ e -0,7‰), respectivamente. O
enriquecimento isotópico de δ13CCID nas águas subterrâneas nesses pontos revela uma maior interação
da água com a rocha calcária nesses locais.
A distribuição do pH e do δ13CCID, demonstra que valores de δ13CCID entre (-14,1‰ e -9,2‰), obtidos
na campanha de 2009 e entre (-12,9‰ e -7,7‰), obtidos na campanha de 2010 indicam que nessas
águas ocorre dominância da ação do intemperismo de carbonatos por ácido carbônico. Valores
enriquecidos de δ13CCID observados nas amostras IR-21 entre (-4,0‰ e -3,6‰) e IR-35 entre (-1,9‰ e
-0,7‰), revelam a dominância da ação de intemperismo de carbonatos por ácido sulfúrico, que podem
estar relacionados pontualmente a concentrações de eventuais bolsões de sulfetos como pirita e
calcopirita disseminados no calcário nas proximidades desses locais.
Os valores de pH variaram em um intervalo de 6,93 a 8,27 na campanha de 2009 e de 7,41 a 8,38 na
campanha de 2010, demonstrando valores de pH um pouco mais elevados na campanha de 2010,
referente ao período de coleta dos meses de junho e julho, com baixos índices pluviométricos. Por
outro lado, os valores de pH mais baixos referentes à campanha de 2009, relacionado ao período de
coleta dos meses de novembro e dezembro, período chuvoso, podem refletir uma maior dissolução das
rochas calcárias em contato com as águas subterrâneas do aquífero nesse período.
As análises isotópicas obtidas da coleta de águas subterrâneas em poços tubulares localizados no setor
leste à montante do fluxo apresentam um menor enriquecimento isotópico do que aquelas obtidas de
poços localizados no setor norte-noroeste à jusante do fluxo, demonstrando que o enriquecimento
isotópico ocorre preferencialmente de Leste para Oeste, concordante com as direções preferenciais de
fluxo obtidas na área.

5. CONCLUSÕES
As análises de isótopos estáveis permitiram constatar que a origem da salinização nas águas do
aquífero Salitre, pode estar tanto relacionada com a sua interação com a sequência carbonática que
caracteriza a Formação Salitre, como com processos de evaporação, podendo ter contribuição também
da transpiração realizada pelas plantas. Isso pode ser diagnosticado nos resultados obtidos em
amostras de águas subterrâneas coletadas em poços tubulares localizados no setor leste da área, à

montante do fluxo, que apresentam um menor enriquecimento isotópico do que aquelas obtidas em
poços localizados no setor norte-noroeste, à jusante do fluxo, com valores isotópicos mais elevados de
oxigênio-18 (δ18O) e deutério (δD), demonstrando que são águas mais evaporadas e submetidas a
interações com as rochas calcárias por um intervalo maior de tempo. O que pode ser constatado pelos
valores crescentes de carbono inorgânico dissolvido (δ13CCID), que evidencia o fato de que o
enriquecimento isotópico ocorre preferencialmente no sentido (E-W), concordante com as direções
preferenciais de fluxo obtidas na área.
Valores isotópicos de carbono inorgânico dissolvido (δ13CCID) negativos indicam uma maior
contribuição de processos de dissolução de carbonatos por H2CO3- do que por H2SO4. Os processos de
dissolução de carbonatos predominantemente por H2SO4 podem ocorrer com o enriquecimento de
δ13CCID, em função da oxidação de sulfetos, como a pirita, presente nas águas subterrâneas da área.
No período de coleta de 2009 a inclinação da curva obtida em relação à LMG (Linha Meteórica
Global) na área foi de 6,3, enquanto que no período de coleta de 2010, a inclinação da curva foi de 6,6.
Esses resultados indicam que as águas sofreram evaporação durante o processo de infiltração nos dois
períodos de coleta, com maior efeito de fracionamento cinético no período seco. Todos os valores
obtidos nas análises isotópicas de oxigênio-18, deutério e carbono inorgânico dissolvido (δ18O; δD e
δ13CCID) são negativos, o que demonstra que são águas empobrecidas em relação aos padrões VSMOW
e PDB.
Analisando os dados históricos obtidos na Bacia de Irecê, foi possível constatar que nas análises de
(δ18O, δD e δ13CCID), foram diagnosticados valores médios muito próximos dos valores encontrados,
corroborando o comportamento isotópico da área, que revela que não houve uma variação isotópica
significativa do aquífero Salitre ao longo dos últimos 30 anos.
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Resumo
O estudo da composição de sedimentos pode ser usado como um dos parâmetros para avaliação da
qualidade dos recursos hídricos, já que estes apresentam um contato direto com a fase aquosa e
podem ter a capacidade de acumular poluentes, assim como interferir em todos os processos bióticos
e abióticos de transformação e mobilidade dos mesmos. Dezenove amostras de sedimentos da Bacia
do Rio Doce foram submetidas à determinação de teores totais de nove metais, sendo suas
concentrações avaliadas por padrões geoquímicos de qualidade de sedimentos. Sete dos dezenove
pontos da bacia apresentaram-se impactados.
Palavras-Chave: sedimentos, metais, índice de geoacumulação, fator de enriquecimento

Abstract
The study of the sediments composition can be used as an evaluation parameter for water quality
once this matrix has direct contact with the aqueous phase and it can have capacity of pollutants
accumulation and/or release as well as to interfere in all biotic and abiotic transformation and
mobilization processes. Nineteen sediment samples from the Doce River Basin were subjected to
determination of total content of 9 metals and their concentrations evaluated by geochemical
parameters of sediment quality. Seven of the nineteen points of the basin showed to be impacted.
Keywords: sediments, metals, geoaccumulation index, enrichment fator

INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica do Rio Doce (BRD) situa-se na região sudeste do Brasil,
sendo várias atividades econômicas desenvolvidas em toda sua extensão, como
mineração, agropecuária, suinocultura e indústria alimentícia. A atividade de
mineração engloba a exploração de ferro, alumínio, berilo, crisoberilo, mica e
feldspato, além de atividades de garimpo de ouro. Indústrias metalúrgicas são
encontradas na bacia, assim como atividades de silvicutura.1
A qualidade das águas na bacia é monitorada desde 1997 por órgão estadual
de controle ambiental, no entanto, não há publicações relatando análise de
sedimentos da bacia. Torna-se clara então a importância de uma avaliação da
distribuição e enriquecimento de metais nos sedimentos da BRD.

O objetivo deste trabalho foi determinar o teor total dos metais Al, Cr, Co, Cu,
Fe, Hg, Mn, Pb e Zn nos sedimentos de diferentes pontos da bacia, determinando o
índice de geoacumulação e fator de enriquecimento, na tentativa de contribuir para
avaliação ambiental dessa bacia.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados 19 para coleta de sedimentos, sendo avaliados os metais
Al, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb e Zn. As amostras de sedimento foram coletadas em
outubro de 2011, secas à temperatura ambiente, destorroadas e peneiradas, sendo
a fração <0,063mm (silte-argila) utilizada nas determinações.
Para determinação dos metais, procedeu-se a abertura em forno de microondas com cavidade da Milestone, modelo ETHOS 1. No frasco de Teflon® foram
pesados 200,0mg de amostra, sendo adicionados em seguida 6,0mL de água régia.
Após um repouso de 30 minutos, adicionou-se 2,0 mL de peróxido de hidrogênio ao
frasco, seguido de 2,0mL de HF, sendo fechados e submetidos ao processo de
digestão. (Tabela 1).
Tabela 1: Programa de digestão em forno de micro-ondas para amostras de
sedimento.
Etapas
1
2
Ventilação

Potência
(W)
800
800

Pressão
(Pa)
30
30

Rampa
(min)
10
8

T (°C)
120
200

Patamar
(min)
5
15
30

Após a digestão, as soluções foram transferidas para frascos de polietileno
previamente descontaminados. Adicionou-se 1,0 g de ácido bórico, seguido de
repouso por 30 minutos para completa solubilização. Os frascos foram avolumados
para 50mL e então submetidos à centrifugação para separação de possíveis
resíduos sólidos. A quantificação de Al, Cr, Cu, Fe, Mn e Zn nos extratos foi realizada
no espectrômetro de absorção atômica com chama (FAAS) sequencial AA240FS
(Varian). Para Co e Pb utilizou-se equipamento de emissão atômica acoplado ao
plasma de argônio induzido (ICP-OES) Perkin Elmer. As amostras foram analisadas
em triplicata, e dois materiais certificados, NIST 2711 Montana Soil e GBW 08301
River Sediment foram analisados em concomitância para avaliação da exatidão do

procedimento2. A determinação de Hg total foi realizada utilizando-se um analisador
direto de mercúrio, DMA-80, da Milestone, onde não houve necessidade de abertura
ácida das amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para classificar as amostras analisadas para a BRD utilizou-se o cálculo do
Índice de Geoacumulação (Igeo), que forneceu um indicativo do grau de poluição
dos sedimentos através de uma comparação entre os teores totais de cada metal e
valores de background. Neste trabalho, os valores de background utilizados
basearam-se na pesquisa de Costa e colaboradores3, que estudaram uma sub-bacia
pertencente à BRD, determinando o background característico da região.
A Figura 1 mostra os resultados de classificação obtidos, segundo o Igeo, e a
Figura 2 segundo o Fator de Enriquecimento (FE). Para Co, 12 amostras foram
classificadas como fortemente poluídas, Classe 4; 6 amostras como Classe 3
(moderadamente a fortemente poluída) e RD001 como fortemente a extremamente
poluída, Classe 5. Esse resultado, com todas as amostras classificadas como
poluídas, pode ter ocorrido devido ao valor de background para Co utilizado no
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enriquecimento calculados.
O ponto RD034 foi classificado como extremamente poluído para o elemento
Cr (Classe 6), devido à sua concentração elevada, 1371±7µg.g-1, sendo a média das
amostras 234±4µg.g-1. As demais amostras foram distribuídas como Classe 2,
moderadamente poluída, e Classe 3, incluindo nesta os pontos RD009 e RD029, as
mesmas, de maneira geral, foram caracterizadas como moderadamente a
fortemente poluídas pelo Igeo. Comportamento semelhante foi verificado para o Cu,

onde 14 amostras foram designadas como Classe 2, abrangendo RD009 e RD029, e
outras 3 como Classe 3, incluindo RD034. Duas amostras foram consideradas
praticamente não poluídas, RD025 e RD053. Silva e colaboradores46, estudando a
Bacia do Rio Sergipe, obtiveram resultados semelhantes para Cu, sendo somente
um ponto da bacia considerado de Classe 2, o restante enquadrou-se nas Classes 0
(não poluído) e 1 (não poluído a moderadamente poluído). Os valores verificados
para Pb dividiram as amostras em quatro classes diferentes. O ponto RD029 foi
classificado como fortemente poluído. A Classe 1 abrangeu 4 amostras; Classe 2
seis amostras, incluindo RD009; e Classe 3 o restante, figurando nesta última o
ponto RD034. Para Zn, observou-se três classes principais: Classe 2, 3 e 4; esta
última englobando RD026 e RD029. Os pontos RD009 e RD034 obtiveram
classificação igual ao verificado para Pb.
De forma geral, o índice de geoacumulação mostrou que a maioria dos pontos
coletados na BRD para os metais analisados apresentam-se de não poluídos a
moderadamente poluídos, já que a maior parte dos valores calculados concentrou-se
entre as Classes 2 e 3.
Assim como o índice de geoacumulação, o cálculo do fator de enriquecimento
é uma ferramenta que auxilia na investigação de contaminações ambientais em
sistemas hídricos, analisando o compartimento sedimento. Relações entre a
concentração dos metais investigados e a concentração do alumínio nos sedimentos
são largamente utilizadas; presume-se que sua concentração, como produto de
intemperismo, é geralmente comparável

entre diferentes localidades.4 Por

convenção, valores entre 0,5<FE<1,5 são considerados como uma indicação de que
a presença desses metais analisados deve-se ao intemperismo do material
geológico de origem. Valores de FE>1,5 são interpretados como de possível
proveniência de outras fontes, como biota ou antropogênica.4-6
Os resultados mostraram que os fatores de enriquecimento das amostras de
sedimento para Co foram maiores que 1,5 (Figura 2). O ponto RD009 apresentou
FE>1,5 para Cr, Pb e Zn; RD029 para Pb e Zn e RD034 para Cr e Pb. Para Cu, Mn
e Fe, todas as amostras também foram consideradas como apresentando
concentrações provenientes de composição geológica local.
CONCLUSÂO

Em síntese, os pontos RD001, RD009, RD025, RD029, RD031, RD034 e
RD035 apresentaram valores de Igeo e FE mais elevados, o que os classificaria, de
forma geral, como os pontos mais impactados na BRD. Os metais Co, Cr, Pb e Zn
aparentam ser de origem antrópica, enquanto que Al, Cu, Hg, Fe e Mn de origem
geológica.
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Resumo
A caracterização do substrato lamoso de um manguezal requer a determinação de parâmetros físicoquímicos, da concentração de fósforo (P), nitrogênio (N) e matéria orgânica (MO), bem como a
determinação de espécies metálicas presentes neste ecossistema, dentre outros parâmetros. Neste
trabalho, foram determinados valores de pH, Eh, salinidade; teores de P, N, MO; frações
granulométricas e; espécies metálicas (Zn, Cu, Fe e Ni), no manguezal do rio Jequitinhonha, região
Litoral Sul do Estado da Bahia. Doze amostras de sedimento superficial foram coletadas em duas
campanhas. As amostras liofilizadas foram submetidas às análises referentes a cada parâmetro. Para
a determinação dos metais, foi realizada a digestão parcial com HNO3 em microondas focalizado e
análise dos extratos por ICP OES. As faixas de valores encontrados foram: pH (6,1 a 7,2); Eh (-11 a
-1

55 mV); salinidade (0 a 15); P (105,10 a 350,82 mg L ); N (0,14 a 0,24%); e MO (1,96 a 3,15%). Para
as espécies metálicas, as faixas em mg L-1 estiveram entre 18,3 e 48,7 para Zn; 6,2 e 20,4 para Cu;
6722,2 e 17617,1 para Fe; e 6,0 e 11,6 para Ni. A exatidão foi verificada mediante análise de um
material de referência certificado (CRM) de sedimento estuarino (NIST 1646a). Os resultados obtidos
mostraram-se comparáveis àqueles estabelecidos por organismos nacionais e internacionais de
controle ambiental, permitindo que esta região seja considerada como área controle, a partir de
estudos mais detalhados.
Palavras-chave: caracterização, elementos químicos, sedimento, manguezal.
Abstract
The characterization of the mangrove muddy substrate requires the determination of physico-chemical
parameters, concentration of phosphorus (P), nitrogen (N) and organic matter (MO), such as the
determination of metals present in this ecosystem, among other parameters. In this work, pH, Eh,
salinity, concentrations of P, N, MO, granulometric fractions and metals (Zn, Cu, Fe and Ni) in
substrate muddy mangrove of Jequitinhonha river, south coast of Bahia, were determined. Twelve
samples of superficial substrate were collected in two campaigns. They were lyophilized and
submitted to analysis related to each parameter. For metal determination, samples were partially
digested with HNO3 in focused microwave, with after analysis of the extracts by ICP OES. The ranges
of values obtained were: pH (6.1 to 7.2); Eh (-11 to 55mV); salinity (0 to 15); P (105.10 to 350.82 mg
L-1); N (0.14 to 0.24%) and MO (1.96 to 3.15%). For metal species, ranges in mg L-1, were from 18.3 to
48.7 for Zn; from 6.2 to 20.4 for Cu; from 6722.2 to 17617.1 for Fe; and from 6.0 to 11.6 for Ni. The

accuracy of the method was confirmed by analysis of a certified reference material (CRM) of estuarine
sediment (NIST 1646a). The obtained results are comparable with the established by regulatory
agencies, so that this region can be considered as a control area on a basis of more detailed studies.
Keywords: characterization, chemical elements, sediment, mangrove.

1. Introdução
A determinação da concentração de espécies metálicas em sedimentos, bem como
dos principais parâmetros geoquímicos e físico-químicos tem sido motivada pelas atuais
demandas de gerenciamento ambiental1-2, a fim de estabelecer valores orientadores para a
caracterização de áreas contaminadas e ações de controle de poluição. Parâmetros físicoquímicos como Eh, pH e salinidade são de grande importância, pela relação com a
distribuição de metais no ambiente. Ademais, devem-se considerar características
granulométricas do sedimento, teores de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica, dentre
outros parâmetros.
O presente trabalho objetiva a avaliação geoquímica do substrato lamoso do manguezal do
rio Jequitinhonha, município de Belmonte, região Litoral Sul do Estado da Bahia, através da
determinação de parâmetros físico-químicos, granulometria, P, N, MO e espécies metálicas
(Zn, Cu, Fe e Ni).
2. Materiais e métodos
2.1 Coleta das amostras
As amostras foram coletadas em seis pontos (0 a 5 cm de profundidade), em duas
campanhas, às margens do rio Jequitinhonha (Figura 1), nos períodos de novembro/2011 e
abril/2012. Em cada ponto foram medidos in situ os parâmetros pH, Eh e salinidade do
substrato lamoso de manguezal.
Figura 1. Mapa de localização dos pontos de coleta de amostras de sedimento de manguezal no
estuário do rio Jequitinhonha, município de Belmonte - região Litoral Sul do Estado da Bahia.

2.2 Tratamento e análise das amostras
As amostras foram liofilizadas e peneiradas (2 mesh) para determinação de: fósforo
assimilável (P); nitrogênio total (N) e matéria orgânica (MO). A granulometria foi realizada

por difração a Laser (equipamento Cilas mod. 1064). Os metais foram determinados por
extração parcial (método ASTM D 5258-963), e análise dos extratos por ICP OES.
3. Resultados e discussão
3.1 Parâmetros físico-químicos
As faixas dos parâmetros físico-químicos medidos foram: pH (6,1 a 7,2), Eh (-11 a 55
mV) e salinidade (0 a 15 PSU). Os valores de Eh e salinidade apresentaram variação
acentuada em consequência do movimento da maré ao longo da coleta.
3.2 P, N e MO
Os resultados de P, N e MO, % (C) e razão C/N estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Faixas de concentração de P, N, MO, C e C/N para as amostras de substrato lamoso
coletadas no manguezal do rio Jequitinhonha, município de Belmonte - região Litoral Sul do Estado
da Bahia.
P (mg L-1)

N (%)

MO(%)

C (%)

C/N

70,0 – 190,0

0,1 – 0,3

1,0 – 3,4

0,6 – 2,0

4,5 – 16,6

Os resultados obtidos para P são comparáveis aos dados obtidos em estudo
realizado em amostras de sedimento estuarino de Itacuruçu, Baía de Sepetiba-RJ (valores
entre 120 e 200 mg L-1)4. Um importante fator que caracteriza biogeoquimicamente o
sedimento de manguezal que advém do %MO é o %C, e a relação C/N. Essa relação indica
a velocidade de decomposição da matéria orgânica e o tempo de imobilização do N5.
Quanto aos valores de %C apresentados na Tabela 1, estes possuem uma faixa de variação
bastante estreita em relação aos dados encontrados para a região do manguezal do rio
Joanes-BA6, que variaram entre 1,1 e 11, 0%. A relação C/N, segundo Kielh7, pode ter como
referência uma relação 10:1. Como a área não apresentou valores muito elevados pode-se
inferir que a matéria orgânica encontra-se bastante decomposta.
3.3 Caracterização granulométrica
Os resultados de caracterização granulométrica são apresentados na Tabela 2, onde
se verifica que as amostras apresentam majoritariamente as frações silte e areia muito fina,
conferindo ao substrato elevada tendência de adsorção de espécies químicas que poderão
ser incorporadas ao mesmo por adsorção/absorção.
Tabela 2. Valores médios das frações granulométricas do substrato lamoso do manguezal do rio
Jequitinhonha, município de Belmonte - região Litoral Sul do Estado da Bahia.
FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS (%)

Areia Grossa

Areia Fina

Areia muito fina

Silte

Argila

2,36

5,10

41,34

50,48

0,72

3.4 Determinação de metais

A Tabela 3 apresenta as faixas de concentração das espécies metálicas
determinadas nas duas campanhas e seus respectivos limites de detecção e quantificação.
Nesta tabela, também estão apresentados os resultados da análise do CRM de sedimento
estuarino, que confirmam a exatidão do método.
Tabela 3. Faixas de concentração; respectivos limites de detecção e quantificação dos metais
determinados; e resultados da análise do CRM NIST 1646a através do método proposto, em
amostras de substrato lamoso do manguezal do rio Jequitinhonha, município de Belmonte - região
Litoral Sul do Estado da Bahia.
Analito

Campanha

Concentração

LD

LQ
(mg L-1)

1
2
1
2
1
2
1
2

Zn
Cu
Fe
Ni
a

18,33 - 29,42
27,76 - 48,68
6,18 - 11,46
7,21 - 20,44
6722,17 - 13769,86
9398,81 - 17617,13
5,96 - 9,49
6,61 - 11,57

CRM
Valor obtido Valor certificado

0,38

1,27

51,4 ± 7,4

48,9 ± 1,6

0,07

0,24

9,33 ± 0,41

10,01 ± 0,34

3,00

9,99

17710 ± 2510

20080 ± 390

0,47

1,55

20 ± 5

23

a

valor não certificado (estimado)
Os resultados apresentam-se inferiores em relação aos estabelecidos pelo

CONAMA, NOOA e OMEE, exceto para o elemento ferro. Esse fato pode ser justificado
pela ocorrência natural de alta concentração desse metal em sedimentos de manguezal.
4. Conclusões preliminares
O presente trabalho visou a caracterização do substrato lamoso de manguezal do rio
Jequitinhonha, localizado na região Litoral Sul do Estado da Bahia. Os resultados
encontrados corroboram com valores de referência nacionais e internacionais, bem como
com os dados obtidos em estudos anteriores4-7. Em virtude dos baixos valores relativos
encontrados para os metais determinados, esta região foi considerada como área controle
para estudos realizados localmente nesse ecossistema. Entretanto, pesquisas continuam
sendo desenvolvidas para se conhecer melhor as características geoquímicas desses
manguezais, que permitam um estudo mais consolidado sobre a qualidade desse ambiente
e de suas relações com áreas fisiograficamente semelhantes próximas.
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Resumo
A Formação Jucurutu no cinturão Seridó, nordeste do Brasil, engloba mármores metamorfisados
da facies anfibolito, localmente com estruturas sedimentares preservadas e estromatólitos.
Formações ferríferas bandadas (BIF) de três localidades neste cinturão contem itabiritos (actinoliota
ou cummingtonita-itabiritos), tremolita xisto e minérios de ferro e são recobertas por mármores da
Formação Jucurutu. Diamictitos de posição estratigráfica incerta no cinturão Seridó exibe clastos de
até 0,6 m de comprimento (augen-gnaisses, quartzitos e bi-gnaisses) e ua matriz de granulação fina.
Perfis quimioestratigráficos de δ13C para a Formação Jucurutu mostra valores de negativos de
δ13C na base desta formação seguido por valores positivos para o topo. Na Mina Ferro do Bonito,
valores negativos de até -12‰ são observados em carbonatos logo acima do contato com o BIF
subjacente, seguidos por valores em torno de -5‰ e valores positivos (+4 to +10‰) para o topo.
13

Valores de δ C para carbonatos da Formação Jucurutu acima de BIFs at em Riacho Fundo,
São João do Sabugi, e na Serra da Formiga, Florânia, are todos positivos, mas as zonas de contato
entre carbonatos e BIFs estão cobertas por material intemperizado. Valores de
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Sr/86Sr para

carbonatos desta formação estão em sua maioria no intervalo de 0.7074-0.7075, uma razão
comumente observada no Criogeniano tardio e inicio do Ediacarano.
Os BIFs estudados exibem valores de δ53Cr negativos (-0.4 to -0.1 ‰), Ce/Ce* de -0.4 a 0.7 e
foram possivelmente formados como acumulações de Fe

+2

em oceano capeado por gelo. Sua

deposição foi seguida por carbonatos que podem representar uma deposição de capa carbonática
pós-glacial (Ce/Ce* de 0.4 a 0.5) em ambiente óxico, como sugerido por diagramas de Ce/Ce*
versus Pr/Pr* e Ce/Ce* versus Nd.
Keywords: BIF, C isotopes, Cr isotopes, rare-earth elements, cap carbonates, amphibolite facies
Abstract
The Jucurutu Formation in the Seridó Belt, northeastern Brazil, encompasses fine- to coarse-grained
amphibolites-facies marbles, locally with cross-bedding and stromatolite structures. Banded iron
formations (BIF) of three localities in this belt comprise itabirites (actinolite- or cummingtonite-itabirite)
and tremolite schist, iron ores and are overlain by marbles of the Jucurutu Formation. Diamictites of

uncertain stratigrahic position in the Seridó Belt exhibit clasts up to 0.6 m long (augen-gneisses,
quartzites and bi-gneisses) and a fine-grained clay matrix.
C-isotope stratigraphic pathways for the Jucurutu Formation show negative δ13C values at the
base of the formation followed upsection by positive values. At the Ferro do Bonito Mine, values as
low as -12‰ are seen in carbonates just above the contact with underlying BIF, are followed by
mantle values (~ -5‰) and upsection, by positive values (+4 to +10‰).
δ13C values for Jucurutu Formation carbonates above BIFs at Riacho Fundo, São João do
Sabugi, and at Serra da Formiga, Florânia, are all positive, but the contact zones between carbonates
and BIFs are covered by weathered material.
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Sr/ Sr values for Jucurutu Formation carbonates lie

mostly in the 0.7074-0.7075 interval, a ratio commonly observed in the late Cryogenian to early
Ediacaran.
BIFs yield negative δ53Cr values (-0.4 to -0.1 ‰), Ce/Ce* from -0.4 to 0.7 were possibly formed
as accumulation of Fe+2 in an ice-capped anoxic ocean. Their deposition was followed by carbonates
which may represent a post-glacial cap carbonate deposition (Ce/Ce* from 0.4 to 0.5) deposited in an
oxic environment, as suggested by Ce/Ce* versus Pr/Pr* and Ce/Ce* versus Nd crossplots.
Keywords: BIF, C isotopes, Cr isotopes, rare-earth elements, cap carbonates, amphibolite facies

1. Introduction
The Seridó Belt in northeastern Brazil encompasses a volcanosedimentary sequence
that was deposited discordantly on Paleoproterozoic basement and has been the target of
several geological studies in the last fifty years (Nascimento et al., 2007 and references
therein). The volcano-sedimentary sequence was affected by strong transpressional
deformation, intrusion of voluminous granitic magmas, and reworking by transcurrent
structures that imparted a N-NE trend to this belt. The original stratigraphic relationships has
been obscured by intense deformation and this led to divergent interpretations of the
sedimentation age, stratigraphy and evolution of the supracrustal rocks, in spite of several
geochronological, geochemical and structural studies (Jardim de Sá,1994; Caby et al., 1995;
Archanjo and Legrand, 1997; Van Schmus et al., 2003).
The age of the Seridó Group has been investigated in several studies. Van Schmus et
al. (2003) have determined a U-Pb SHRIMP age for detrital zircons from a paragneiss
collected at the Jucurutu town finding a minimum age of 634 ± 13 Ma. These authors have
also reported a U-Pb SHRIMP age of 628 ± 16 Ma for detrital zircons from the younger
Seridó Formation using a micaschist sample collected near Pedra Preta, Rio Grande do
Norte. One concludes, therefore, that the maximum deposition age for Jucurutu and Seridó
formations is ca. 650 Ma, preceding the peak of metamorphism in the Brasiliano (=PanAfrican) orogeny in this region (ca. 600-585 Ma; Hollanda et al., 2010).
It is known that where tectonics, metamorphism, and nature of the supracrustal rocks
(mostly metasedimentary rocks) make it difficult to date rocks by radiogenic methods, C and

Sr chemostratigraphy might assist in resolving issues such as stratigraphy and sedimentation
age. In highly metamorphosed regions (e.g. amphibolite facies) as most of the Seridó Belt,
the interpretation of depositional patterns of sedimentation, as well as C- and Sr-isotope
variations, can be severely complicated. In a preliminary attempt to estimate the age of
deposition of the Jucurutu formation using C- and Sr-isotope chemostratigraphy, Nascimento
et al. (2007) have examined nine marble lenses and proposed an age around 600 Ma.
Banded iron formations (BIF) at the Bonito Mine, north of Jucurutu, Serra da Formiga,
southwest of Florânia (Figs. 2 and 3), Serra do Feiticeiro, eastern of Lages, Riacho Fundo,
south of São João do Sabugi and at the Serra dos Quintos about, 3 km southwest of
Parelhas (two BIF levels, < 2 m thick each, extending for about 400 m) are known BIFs of
the Seridó Belt. The couplet formed by the banded iron formations and overlying carbonate
rocks of the Jucurutu Formation may represent a register of deposition in the aftermath of
one Neoproterozoic glaciation. To help addressing this issue, in this study we examine field
relationships, behavior of C and Sr isotopes in carbonates of the Jucurutu Formation, Cr
isotopes of underlying BIFs, and rare-earth elements in both, carbonates and BIFs.
2. C-, Sr-, Cr- isotope and REE geochemistry
The negative δ53Cr values observed in all the studied BIFs in our study, if not related to
detrital Cr, may have two different explanations:
(1) they arise from hydrothermal input of high-temperature Cr, a hypothesis supported by
high Cr contents of the BIFs (85 to 300, eventually 400 ppm) and, sometimes, positive
Eu/Eu* anomalies (up to 2.0). If there is strong hydrothermal input one would expect anoxic
(ferruginous) conditions, which could be related to rifting. A transition to a more open ocean
environment (drift phase) would explain the oxic conditions in the overlying carbonates.
Moreover, some BIF deposited during glacial conditions show positive δ53Cr values (e.g.
Santa Cruz Formation, Jacadigo Group, central Brazil; Døssing et al., 2010);
(2) they result from glaciations, an option challenged by high Cr contents of the BIFs and lack
of glacial feature, as opposed to the Santa Cruz Formation BIFs. However, there are a few
arguments favoring their glacial origin that might be taken into account:
(a) the BIFs underlie Jucurutu Formation carbonates, in sharp contact (e.g. Bonito Mine), or
within diamictites (e.g. two levels of BIFs at the Serra dos Quintos), features compatible with
deposition in the aftermath of a Neoproterozoic glaciation;
(b) deposition of the Jucurutu Formation between 650 Ma (detrital zircon maximum age in
gneisses of this formation) and 600 Ma (maximum age of metamorphism of the Seridó Belt).
This leaves the possibility of deposition at ca. 635 Ma, and that Jucurutu Formation and related
BIFs are perhaps equivalents to the Puga Formation and related BIFs in the Paraguay Belt
(deposition < 700 Ma; Babinski et al., 2013), although BIFs of the Seridó Belt lack glacial
evidence such as dropstone to allow classifying them as of "Rapitan-type";

(c)
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Sr/86Sr ratios in pure carbonates of the Jucurutu Formation with very low Rb (<10 ppm)

and very high Sr (up to 3000 ppm) are mostly within the 0.7074 - 0.7075 interval, compatible
with deposition around 635 Ma, as shown by the Mirassol D´Oeste Fm. in central Brazil,
Maieberg Fm., Otavi Group, Namibia and Calcaire Rose, Lufilian arc (Kaufman et al., 2010);
(d) the negative (~ – 5‰, base) to positive (~ +9 ‰, top) δ13C pathways displayed by carbonates
at the base of the Jucurutu Formation on top of BIFs at the Bonito Mine supports deposition right
after a Neoproterozoic (end- Cryogenian ?) glaciations.
Gaucher (2007) has brought the attention that a Snowball phenomenon could be a biologically
-mediated, tectonically-driven scenario. A logical outcome of his "bioproductivity burst" would be a
tremendous amount of oxygen. This oxygen would react with organic matter thus giving the extreme
δ13C values below -6‰ (e.g. Bonito Mine), and also with iron, yielding BIF deposits;
(e) positive to predominantly negative Ce/Ce* anomalies (-0.4 to 0.7) in the studied BIFs is
compatible with accumulation of Fe+2 in an ice-capped anoxic ocean. Their deposition was
followed by carbonates which may represent a post-glacial cap carbonate deposition (Ce/Ce*
from 0.4 to 0.5) in an oxic environment, as suggested by Ce/Ce* versus Pr/Pr* and Ce/Ce*
versus Nd crossplots.
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Resumo
Os óleos recuperados nos reservatórios do pré-sal da Bacia de Santos apresentam uma boa
qualidade, porém são encontrados em reservatórios profundos sob espessas camadas de sal, que
exigem um investimento em larga escala para a produção. Portanto, todo o conhecimento que nos
permita fazer uma melhor estimativa do risco de deposição de parafina é de grande valia. Visando a
redução dos custos de produção para a indústria de petróleo, este estudo sugere o uso de
parâmetros geoquímicos como ferramenta para prever a possibilidade de precipitação de parafinas. A
produção de petróleo parafínico apresenta alto valor comercial, porém a deposição de parafina na
indústria petrolífera é indesejável, porque diminui a eficácia do fluxo nas tubulações e reduz o índice
de produção do poço. Os parâmetros obtidos através de diversas ferramentas geoquímicas
apresentam uma correlação evidente com variáveis relacionadas com a deposição de parafinas,
indicando que este é um parâmetro robusto e que deve ser integrado aos estudos de prospectos de
exploração e explotação de petróleo. O entendimento dos fenômenos que governam a ocorrência de
óleos parafínicos promove subsídios para identificar as áreas mais prováveis para sua ocorrência,
auxiliando na seleção de novas áreas exploratórias, otimizando a confiabilidade operacional e,
principalmente diminuindo o nível de incerteza em projetos de produção de reservatórios do pré-sal.
Palavras-chave: Geoquímica, parafinas, deposição, pré-sal, Santos

Abstract
Pre-salt oils have good quality, although they are found in deep reservoirs that are found under thick
layers of salt requiring large-scale investiment for production. Therefore, any knowledge that would
allow us to make a better estimation of the risk of paraffin deposition is welcome. Aiming the reduction
in production costs for the petroleum industry, this study suggests the use of geochemical parameters
as tool for predicting the wax precipitation chance. Crude oils contain paraffins which precipitate and
clog the production facilities as the temperature of the stream decreases. Consequently, paraffin
deposition in the oil industry is undesirable because they reduce the effectiveness of the flow conduits
and restrict the production rate from the well. A number of meaningful observations on geochemical
parameters of petroleum samples, collected from the pre-salt Santos basin reservoirs, have shown a
significant correlation between the severity of paraffin deposition and the source of the oils. The
understanding of the phenomena that govern the occurrence of paraffinic oils brings subsidies to
identify the areas most likely to their occurrence, assisting in the selection of new leads, optimizing the
operational reliability and decreasing the level of uncertainty in production projects of the pre-salt
reservoirs.
Keywords: Geochemistry, paraffin, deposition, pre-salt, Santos

1. Introdução
Os óleos recuperados nos diferentes poços e reservatórios do pré-sal da
Bacia de Santos apresentam uma grande diversidade no teor de parafinas. A
produção de petróleo parafínico apresenta alto valor comercial, porém, a
precipitação de cristais de parafinas em reservatórios e linhas de produção se
constitui em um problema para a sua elevação e escoamento. Este fenômeno
poderá acarretar gastos energéticos adicionais de bombeamento, decréscimo da
produção e no fator recuperação, além de aumentar o risco de vazamentos e
consequentemente de danos ambientais.
Os principais objetivos deste estudo compreendem avaliar as características
geoquímicas de petróleos recuperados do pré-sal da Bacia de Santos, verificar as
possíveis causas da variação dos teores de parafinas encontrados nos mesmos, e
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identificar as áreas mais prováveis de ocorrências de óleos com alto teor de
parafinas.
A deposição de parafinas está associada ao equilíbrio de fases. Esse
processo é função das características intrínsecas do petróleo e das variações de
temperatura e de pressão durante a produção. Assim sendo, o aparecimento de
depósitos parafínicos se manifesta pela quebra deste equilíbrio, provocado pelo
resfriamento do petróleo e/ou desprendimento das frações mais leves originalmente
dissolvidas neste.
Esta situação é maximizada na exploração offshore, quando a temperatura
ambiente no fundo do mar é de aproximadamente 4°C. O contato permanente das
linhas de produção com a água do mar faz com que as parafinas existentes no
petróleo precipitem gerando depósitos sólidos que reduzem a seção útil de
escoamento das linhas. A precipitação de parafinas causa um aumento na
viscosidade aparente do petróleo, podendo, inclusive, perder completamente a
fluidez, dependendo de sua composição e da temperatura de trabalho. Nestas
condições, de 1 a 5% da massa do petróleo está cristalizada. O arranjo
tridimensional formado por esta massa impede o escoamento de todo o petróleo
(Oliveira e Travalloni et al, 1991). Nesta fase, as propriedades reológicas do petróleo
mudam drasticamente, passando de líquido para uma massa espessa semi-sólida.
Esta transição está associada à nucleação e ao crescimento de cristais de parafina
no interior do petróleo que impede que o petróleo escoe (Machado et al., 2001).
2. Materiais e Métodos
Foram selecionadas 39 amostras de petróleo de 29 poços perfurados na
região do pré-sal da Bacia de Santos, coletadas através de teste de formação (TFR)
e em garrafas PVT. As análises geoquímicas foram realizadas com o objetivo de
caracterizar o ambiente de deposição da rocha geradora, o seu nível de evolução
térmica assim como evidências de processos secundários no reservatório como
biodegradação, fracionamento evaporativo, segregação gravitacional, water washing
etc. Adicionalmente, as parafinas lineares foram quantificadas para verificar a
existência de alguma correlação destes teores com os parâmetros geoquímicos.
A formação de depósitos parafínicos foi avaliada por calorimetria diferencial
de varredura (DSC) através do estudo da temperatura inicial de aparecimento de
cristais (TIAC), da curva de entalpia de cristalização das parafinas e da
determinação da temperatura crítica de deposição (TCD). O escopo deste estudo foi
correlacionar os parâmetros obtidos pela técnica de DSC com o teor de parafinas
dos óleos.
3. Discussão dos Resultados
Os resultados das análises geoquímicas das amostras estudadas indicou a
existência de diferentes fácies de rochas geradoras para os óleos acumulados nos
reservatórios do pré-sal. Uma mais evoluída termicamente, lacustre de água
salgada, e outra menos evoluída, lacustre “evaporítico”, neste estudo designados
como Grupo A e B respectivamente. As principais características geoquímicas que
diferenciam os óleos englobam o predomínio das parafinas impares em detrimento
das pares, e a abundância da fração C20+ no perfil cromatográfico. Adicionalmente, a
maior intensidade do composto gamacerano no perfil dos hopanos (m/z 191), e o
predomínio dos isômeros ααα em relação aos αββ dos esteranos regulares (m/z
217) são apontados como as principais variantes dos biomarcadores nos óleos
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gerados pela fácies evaporítica (Grupo B).
Os resultados da composição isotópica do carbono das parafinas lineares das
amostras selecionadas são apresentados na figura 1(a). Pode-se observar o perfil
côncavo (em forma de barco assimétrico) onde a parafina nC23 apresenta o menor
valor de composição isotópica (mais leve), das amostras analisadas. Este perfil é
comumente encontrado em parafinas provenientes de óleos lacustres, corroborando
os resultados obtidos através dos biomarcadores (Guzzo e Santos Neto, 2006). A
amplitude de variação dos valores indica a possibilidade de óleos terem sido
gerados em cozinhas distintas e/ou diferentes níveis de evolução térmica. As
amostras representantes do Grupo B apresentam as parafinas mais leves
isotopicamente, provavelmente devido à contribuição do nível gerador “evaporítico”
menos evoluído termicamente, indicado pelos biomarcadores (Figura 1a).
A correlação linear direta entre as razões (nC26-nC32)/(nC18-nC44) e
Gamacerano/Hopano (biomarcador indicador de origem) é apresentada na figura
1b, indicando que os óleos com as maiores concentrações de gamacerano são
menos evoluídos termicamente e apresentam os maiores valores da razão (nC26nC32)/(nC18-nC44), que está associado com a relação entre as parafinas pesadas na
faixa de nC26_nC32. Da mesma forma, os óleos provenientes da fácies evaporítica
(Grupo B) apresentam os maiores valores de TIAC e da entalpia de cristalização
corroborando os resultados anteriores.

Figura 1: Gráficos mostrando: (a) a composição isotópica do carbono das parafinas
lineares δ13C(‰) e (b) a correlação linear direta entre a razão ((nC26-nC32)/(nC18-nC44)
e a razão Gamacerano/Hopano).
4. Conclusões
Os parâmetros obtidos através de diversas ferramentas geoquímicas
apresentam uma correlação evidente com variáveis relacionadas com a deposição
de parafinas, indicando que este é um parâmetro robusto e que deve ser integrado
aos estudos de prospectos de exploração e explotação de petróleo.
O entendimento dos fenômenos que governam a ocorrência de óleos
parafínicos promove subsídios para identificar as áreas mais prováveis de
ocorrência destes, auxiliando no processo de seleção de novas áreas exploratórias,
otimizando a confiabilidade operacional, e principalmente diminuindo o nível de
incerteza do projeto de produção na região do pré-sal.
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Resumo
A ocorrência de H2S em bacias petrolíferas é uma variável importante para avaliar de modo preciso a
economicidade de projetos de exploração e produção. Pois, o H2S é um gás altamente corrosivo,
muito tóxico e seus efeitos já se fazem sentir em concentrações muito baixas (H 2S > 10-20 ppm).
Com o objetivo de identificar a origem do H 2S encontrado em bacias sedimentares do Brasil foram
selecionadas 7 amostras de gás onde foram medidas as razões isotópicas de enxofre (δ34S) no H2S e
de carbono (δ13C) nos hidrocarbonetos gasosos (C1-C4) associados. Os resultados de δ34SCDT variaram
entre −33,1‰ e +22,3‰, mostrando que existiram fracionamentos isotópicos significativos do enxofre
e que sugere redução de sulfato com intermediação microbiana (BSR, δ34S < −10‰) ou via
termoquímica (TSR) quando δ34S > +10‰. Em casos onde −10‰ < δ34S < +10‰ é indispensável o
uso de outros tipos de dados para um diagnóstico preciso da origem do H 2S. Os resultados de δ13C
do metano, entre −47,8‰ e −39,7‰, indicam uma predominância de gases termogênicos gerados via
craqueamento do querogênio. É possível que o metano mais empobrecido em 13C represente uma
contribuição de gás biogênico.

Palavras-chave
Geoquímica de gases, H2S, BSR, TSR, isótopos de enxofre, δ 34S, Brasil
Abstract
The occurrence of H2S in petroliferous basins is an important variable for a precise evaluation the
economicity of exploration and production projects. Moreover, H 2S is also a highly corrosive, toxic gas
and its effects can be felt in tiny concentrations (H 2S > 10-20 ppm). Pursuing the identification of the
origin of the H2S found in Brazilian sedimentary basins, 7 gas samples were selected for measuring
isotopic ratios of sulfur (δ34S) in H2S and of carbon (δ13C) in the associated gas hydrocarbons (C1-C4).
The results of δ34SCDT are within −33.1‰ e +22.3‰, showing that the isotopic fractionations for sulfur
were significant and suggesting biochemical sulfate reduction (BSR, δ34S < −10‰) or thermochemical
sulfate reduction (TSR) when δ34S > +10‰. In cases that −10‰ < δ34S < +10‰ it is essential to use
other kind of data for a precise interpretation of the H 2S origin. The δ13C results for methane, between
−47.8‰ and −39.7‰, indicate a predominance of thermogenic gas generated via kerogen cracking. It
is possible that 13C-depleted methane represents a biogenic gas contribution.

Keywords
Gas geochemistry, H2S, BSR, TSR, sulfur isotopes, δ34S, Brazil
1- Introdução
O H2S é um gás muito tóxico e corrosivo que pode causar corrosão nas
facilidades de produção, de armazenamento e de transporte de petróleo, “envenena”
catalizadores usados no processo de refino, causa danos à saúde e impactos
ambientais, sendo por isso um composto indesejável no petróleo. Portanto, o
conhecimento da origem do H2S é vital para a otimização dos investimentos em E&P.
O H2S pode ser formado a partir de vários processos nas bacias sedimentares
(Orr, 1977; Aplin e Coleman, 1995; Machel, 2001; Tabela I). Sendo que o processo
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mais importante para a geração de quantidades significativas de H 2S (H2S > 10%)
em bacias petrolíferas é o TSR (Worden et al., 1995).
Tabela I
Processos Geradores de H2S em Ambientes Geológicos
Processo
Redução termoquímica de SO42(TSR)
Redução bioquímica de SO42(BSR)
Craqueamento térmico do
querogênio
Craqueamento de óleo
Emanações vulcânicas
Dissolução de FeS2
Decomposição de compostos
sulfurosos

Obs.
Temp.> 120°C, SO42-, hidrocarbonetos, Produz maiores
volumes de H2S
Temp.< 80°C, SO42-, bactérias sulfato redutoras
Maturação térmica adequada de querogênio, e.g., tipo IIS, rico em S
Hipótese proposta ainda não comprovada
Difícil de preservar em sistemas petrolíferos (timing)
É possível acontecer em ambientes aquosos de elevada
acidez
São necessárias temp. > 175°C

O objetivo principal deste trabalho é apresentar um estudo de casos sobre a
determinação da origem de H2S em gases produzidos em algumas bacias
sedimentares brasileiras.
2 - Materiais e Métodos
2.1 - Análise da razão isotópica de enxofre (δ34S) do H2S em de gás
natural
As amostras de gás natural contendo H2S foram borbulhadas em uma solução
trapeadora a 2% de acetato de zinco por aproximadamente 30min. Foi adicionado
nitrato de prata à solução para precipitar o sólido preto de sulfeto de prata que foi
filtrado e seco em seguida em estufa (100 ºC por 1 h).
Alíquotas de ≈ 0,50 mg de cada precipitado previamente seco foram pesadas
em cápsulas de estanho com ≈ 0,50 mg de pentóxido de vanádio.
As análises de δ34S foram realizadas em um analisador elementar modelo
Flash EA 1112 (Thermo Fisher Scientific) acoplado a um espectrômetro de massas
para razão isotópica, modelo MAT 253 (Thermo Fisher Scientific). O gás de
referência utilizado foi um padrão de dióxido de enxofre. Os padrões isotópicos
primários utilizados para a correção dos valores de δ66SSO2 e obtenção dos valores
de δ34S foram os sulfetos de prata, códigos IAEA-S-1 (δ34SV-CDT = -0,30 ‰), IAEA-S-2
(δ34SV-CDT = +22,66 ‰) e IAEA-S3 (δ34SV-CDT = -32,30 ‰), e o sulfeto de zinco código
NBS-123 (δ34SV-CDT = +17,09 ‰). Um sulfeto de cádmio padronizado (δ34SV-CDT =
+21,9 ± 0,2 ‰) foi utilizado como o padrão secundário de calibração do laboratório
para controle do sistema analítico. Todos os resultados de δ 34S foram expressos em
partes por mil (‰) em relação ao padrão internacional Canon Diablo Troilite (V-CDT).
Os valores relatados possuem uma precisão de ± 0,2 ‰.
3 - Discussão dos Resultados
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As amostras de precipidado de gás recuperadas nos poços PO-67, CP-112,
ST-681, CP-10 e CP-63, e na plataforma de produção PT cp-33 apresentam valores
variáveis de d34S (Tabela II). Do conjunto estudado, duas amostras (CP-63 e CP-10)
apresentam valores da razão 34S/32S típicos de TSR (>-10‰), duas amostras com
valores típicos de BSR (<-10‰) e quatro que possuem razões intermediárias (-10 a
+10‰). Estas amostras que possuem valores de d34S intermediários podem ser
classificadas como TSR ou BSR, sendo então necessária uma integração com
dados geológicos para interpretação de sua origem.
O diagrama modificado de Herbert et al. (1985) ilustra a classificação da
origem do gás H2S baseado nos resultados da razão 34S/32S (Figura 1a). Os valores
de d13C medidos na fração C1-C4 auxiliaram na determinação da origem do H2S para
as amostras recuperadas nos poços CP-112 e ST-681, e na plataforma PT cp-33.

Tabela II
Valores de d34S do precipitado do gás H2S e de d13C dos hidrocarbonetos associados
Poço
CP-63
CP-10
ST-681
PTcp-33
PTcp-33
CP-112
PO-67

d 34S (‰)

d 13C1 (‰)

d 13C2 (‰) d 13C3 (‰) d 13i C4 (‰)

d 13n C4 (‰)

22,3
19,9
9,7
4,3
3,6
-1,9
-33,08

-44,04
-46,28
-39,68

-33,27
-32,79
-28,67

-29,12
-30
-28,38

-29,06
-30,13
-28,22

-26,81
-28,77
-26,69

-43,12
-47,8

-31,28
-26,61

-28,25

-26,72

-25,37

-20

d 13
C C1
d13C1

d13C2
d 13
C C2

d 13
C C3
d13C3

d 13C i C4
d13iC4

13C n C
d
d13nC4
4

-25

PO-67

CP-112

PTcp-33

‰

-30

ST-681

CP-10
CP-63

-35

D13C(C1-C2)= 11,01‰

ST-681
CP-112

-40

D13C(C1-C2)= 11,84‰

(a)

-45

(b)

-50

Figura 1. Origens do H2S e de acordo com as suas variações de d34S (a). Perfil
isotópico de δ13C da fração C1-C4 (b).
A variação de δ13C dos hidrocarbonetos gasosos ajuda na caracterização
genética do H2S a eles associado, visto que através do perfil de δ13C nos
hidrocarbonetos é possível identificar processos de alteração secundária como,
p.ex., a biodegradação, que não foi identificada nestas amostras (Figura 1b). A
temperatura dos reservatórios nos poços CP-112 e ST-681 é ≈100ºC, portanto,
acima da temperatura máxima (80ºC) viável ao metabolismo dos microorganimos
que consomem hidrocarbonetos. A geração de H 2S por TSR não o correria nos
reservatórios e sim nos intervalos da bacia onde as temperaturas fossem superiores
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a ≈120ºC em presença de sulfatos e hidrocarbonetos. Assim, o H 2S teria que migrar
dos sítios de formação até os reservatórios onde se acumularia.
Na falta de dados disponíveis de δ13C da fração C1-C4 produzida na
plataforma PTcp-33, foram usadas informações de produção do campo que ajudaram
a identificar a origem do H2S. Durante a fase exploratória e nos primeiros anos da
produção não foi identificado H2S nos reservatórios produtores na PTcp-33. A partir
de um determinado tempo foi detectado H 2S junto ao gás produzido nesta
plataforma indicando que a geração deste gás estaria ocorrendo recentemente e,
provavelmente, através de BSR. As baixas temperaturas das linhas de produção (T<
≈60ºC) e a injeção de água do mar nos reservatórios para otimizar a produção
favoreceriam o desenvolvimento de microorganismos, corroborando-se assim a
formação de H2S na PTcp-33 via BSR.
4 - Conclusões
Através da interpretação integrada de dados da composição isotópica de
enxofre em H2S, de composição isotópica de carbono de hidrocarbonetos gasosos,
das informações geológicas e do histórico da produção de campo foi possível
caracterizar geoquimicamente a origem do H 2S produzido nos poços CP-10, CP-63 e
ST-681 como de origem via TSR (redução termoquímica de sulfato); e as dos poços
CP-112 e PO-67 e plataforma PTcp-33 como via BRS (redução bioquímica de
sulfato).
.
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