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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es caracterizar el comportamiento geoquímico de los principales metales pesados
para la determinación de su impacto en el medio ambiente así como su eventual relación con las principales
ocurrencias minerales. Para tal fin, se efectuó un muestreo de aguas de escorrentía (120 muestras) (Ingemmet,
2005) y de sedimentos activos de corriente (283 muestras), durante los meses de mayo y julio de 2005.Se
tomaron lecturas de los parámetros físico-qu ímicos del agua en cada estación de muestreo (Banks et al., 2004)
así como la descripción de los diversos materiales presentes en el lecho de la corriente, además de la
caracterización de las unidades geológicas aflorantes.
La zona estudiada se ubica en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, entre los 6º 20' y 6º 55' de Latitud
2
Sur y 78º 38' y 80º 03' de longitud Oeste, con un área aproximada de 5482 km y una longitud de 170 km. Esta
3
cuenca representa una oferta hídrica anual de 1 304 070 m y 115000 ha cultivadas. (ver mapa 1).
CONTEXTO GEOLÓGICO
En la cuenca aforan rocas del Triásico superior y Jurásicas representadas por la formación La Leche, los
volcánicos Oyotún y la Formación Tinajones. Están presentes también rocas cretácicas pertenecientes al Grupo
Goyllarisquizga, las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, Pulluicana, Cajamarca, Celendín, Chota y el Grupo
Quillquiñán. El Cenozoico está representado por el Grupo Calipuy. Son importantes los depósitos cuaternarios
recientes. Las rocas intrusivas pertenecen al Batolito de la Costa del Cretáceo Superior y a pequeños stocks
ácidos de la franja intrusiva de la Cordillera Occidental (Wilson, 1984).

Mapa 1 Ubicación de muestras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
Teniendo en cuenta que el agua en esta región es usada principalmente en la agricultura, ganadería y el consumo
humano, el criterio para evaluar la calidad del agua ha considerado los límites fijados por la Ley General de
Aguas para estos usos específicos (Tipos I, II y III) (Ministerio de Energía y Minas, 1969). Dichos límites se
aprecian en la Tabla 1. En lo que respecta a los sedimentos, se ha utilizado como referencia la Tabla Holandesa,
la cual se muestra en la Tabla 2 (Pérez et al., 2000).
Tabla 1 Límites de calidad de aguas*
PARÁMETRO
pH
Sulfatos
Cu
Pb
Zn
Cd
Mn
Fe
As
Hg

Tabla 2 Límites máximos permisibles en sedimentos

Tipo de uso del agua
I
5-9

II
5-9

III
5-9

1.00
0.05
5.00
0.01
0.10
0.30

1.00
0.05
5.00
0.01
0.10
0.30

400.00
0.50
0.10
25.00
0.05
0.50
1.00

0.10
0.002

0.10
0.002

0.20
0.001

ELEMENTO

LMP (ppm)

FUENTE

Cu

500

Tabla Holandesa

Pb

600

Tabla Holandesa

Zn

3000

Tabla Holandesa

Cd

20

Tabla Holandesa

As

50

Tabla Holandesa

Hg

10

Tabla Holandesa

Mn

3000

Fe

10%

Límite
referencial
Límite
referencial

(*) Ley general de aguas D.L 17752-Metales Totales
RESULTADOS DE LA CALIDAD DE AGUA
La interpretación se enfoca en los parámetros que están regulados por la Ley General de Aguas: As, Cd, Cr, Cu,
Pb, Hg, Ni y Zn. Además de los sulfatos, pH y Fe. A continuación se caracterizan las aguas en cuanto a su
calidad de acuerdo a los dos sectores en que se ha dividido la cuenca.
CUENCA ALTA
La calidad del agua del Río Chancay ha sido caracterizada desde las cabeceras de la cuenca hasta su confluencia
con el río Cirato. Las muestras que han resultado con valores por encima de los permisibles caracterizan un
sector donde se dan las condiciones de un drenaje ácido de roca (DAR), estando focalizado en el sector que
corresponde al prospecto minero Tantahuatay. En la Tabla 3 se aprecia un resumen de las muestras que exceden
los límites de calidad de agua de la cuenca alta. En ninguna estación de muestreo se ha detectado la presencia de
cromo ni de mercurio, por lo que sólo se indica que se encuentran por debajo del límite de detección.
Tabla 3 Resumen de calidad del agua superficial de la cuenca alta de los ríos Chancay y Lambayeque
pH

Sulfat
mg/l

As
mg/l

Cd
mg/l

Cr
mg/l

Cu
mg/l

Fe
mg/l

Hg
mg/l

Ni
mg/l

Pb
mg/l

Zn
mg/l

Lím. calidad
agua*
5-9 400
0.1
0.01
0.05
0.5
0.3 0.002 0.002
0.05
5
Lím. de
detec.
1
0.004 0.001 0.001 0.001 0.01 0.001 0.001 0.002 0.001
14e-008
9.55
8
<0.004 <0.001 <0.001 0.002 0.06 <0.001 <0.001 <0.002 0.018
14f-003
5.50 78 <0.004 0.005 <0.001 1.058 0.1 <0.001 0.004 0.011 0.771
14f-006
5
<0.004 <0.001 <0.001 0,001 0.01 <0.001 <0.001 <0.002 <0.001
9.34
14f-016
3.20
<0.004 <0.001 <0.001 2.252 6.05 <0.001 <0.001 0.02
0.148
14f-025
3.95 39 <0.004 <0.001 <0.001 0.008 1.62 <0.001 0.003 <0.002 0.035
14f-039
4.66 36 <0.004 <0.001 <0.001 0.006 0.87 <0.001 0.002 <0.002 0.027
14f-044
4.35 80 <0.004 0.001 <0.001 2.544 4.51 <0.001 0.005 0.022 0.191
* Ley General de Aguas D.L.17752, concentraciones totales. Agua Clase I, II, III, teniendo en cuenta el menor
de ellos.
Los valores que exceden el límite máximo permisible están en negrita.

CUENCA MEDIA
Este sector ha sido considerado desde la confluencia del río Chancay con el río Cirato hasta el repartidor La
Puntilla, involucrando además los afluentes del río Chancay (ríos Maichu, Camellón y quebrada Montería. Los
resultados del análisis de calidad del agua se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4 Resumen de calidad del agua superficial de la cuenca media de los ríos Chancay y Lambayeque
pH Sulfatos
As
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb
Zn
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l mg/l mg/l mg/l
mg/l
mg/l mg/l
Límite calidad
de agua*
Límite de
detección

13e-003
14e-069
14e-200

5-9

400

0,1

0,01

0,05

0,5

0,3

7,97
8,04
8,55

1
517
16

0,004
0,031
<0.004
<0.004

0,001
<0.001
<0.001
<0.001

0,001
0,138
<0.001
<0.001

0,001
0,108
0,002
0,003

0,002

0,002

0,05

0,01 0,001 0,001 0,002
0,12 <0.001 0,138 0,404
0,06 <0.001 <0.001 <0.002
0,87 <0.001 <0.001 <0.002

5
0,001
0,084
0,023
0,009

* Ley General de Aguas D.L.17752, concentraciones totales. Agua Clase I, II, III, teniendo en cuenta el menor
de ellos.
Los valores que exceden el límite máximo permisible están en negrita.
CARATERIZACIÓN QUÍMICA DEL AGUA
La caracterización química de las aguas permitió establecer que la composición promedio de éstas presenta un
carácter bicarbonatado cálcico (Fig. 1), mientras que en el sector donde se encuentra el prospecto minero
Tantahuatay las aguas son del tipo sulfatado cálcico (Fig.2).
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Fig. 1 Caracterización química de las aguas de la cuenca
de ríos Chancay y Lambayeque-Cajamarca.
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Fig. 2 Composición química de las aguas en el
sector Tantahuatay.

RESULTADOS DE LOS NIVELES ANÓMALOS EN SEDIMENTOS DE ESCORRENTÍA
Se han definido lugares con niveles de As y Cu que superan los Límites Máximos Permisibles según la Tabla
Holandesa, tal como se aprecia en la tabla 5. En la cuenca alta, los niveles de As y Cu superan los LMP. Hay
tres valores de Cu que superan el LMP (500 ppm). En la cuenca media, la muestra 14e-147 sobrepasa el límite
aceptable de As (50 ppm), ésta se ubica en la quebrada Punta de Oro, afluente del río Chancay por la margen
izquierda, siendo ésta una contaminación natural.
Tabla 5 Resumen de muestras de sedimento que superan el LMP

LMP **
14f-167
14f-163
14f-162
14f-158
14f-157
14f-143
14f-138
14f-093
14f-083
14f-055
14f-048
14e-007
14e-147

As
ppm
50
65
82
102
53
136
187
69
379
16
39
228
51
72

Cd
ppm
20
0.98
1.23
0.14
1.49
0.99
0.78
0.63
0.12
2.14
5.33
2.51
0.14
0.2

Cu
ppm
500
38.9
46.6
13
42.6
49.7
133.3
25.3
530.8
640.9
1466
481.9
11.4
14.5

Fe*
%
10
4.35
4.64
1.61
3.74
3.7
4.33
4.67
9.8
3.22
3.24
7.23
1.39
1.97

Hg
ppm
10
0.86
2.72
0.26
2.54
3.74
0.31
0.16
0.3
2.39
0.54
0.48
0.06
0.1

Mn*
ppm
3000
1426
1307
879
2133
882
1877
1439
384
1046
1536
649
888
734

Pb
ppm
600
55.1
679
12.6
51.1
90.3
78.5
21.4
86.2
272
56.2
260.1
15.9
16.6

Zn
ppm
3000
170
162
40
186
158
116
136
41
439
1036
533
33
43

* Estimado
** Tabla Holandesa

CONCLUSIONES
 En términos generales, salvo algunos casos puntuales, la calidad de las aguas de la cuenca estudiada es
buena, estando apta para consumo doméstico y agropecuario.
 Un sector considerado crítico es el comprendido por el prospecto minero Tantahuatay, donde se ha
determinado un drenaje ácido de roca, aunque aguas debajo de Chugur el pH de las aguas es neutralizado
por la presencia de calizas. Además existen niveles de hierro, cobre y níquel que sobrepasan los de calidad
de aguas, normados por la Ley General de Aguas.
 Se han reconocido tres muestras de agua donde los límites de calidad de aguas son superados en Cr-Ni-Pb,
sulfatos y Fe, en las localidades de Popa, San Juan de Licupis y Cuculí Viejo respectivamente, estando
relacionados a la actividad antrópica.
 En cuanto a los sedimentos de escorrentía, existen dos sectores cuyas muestras, exceden los LMP en As,
correspondiendo a los prospectos mineros Tantahuatay y La Zanja, con el añadido que en el primero de los
mencionados, tres muestras exceden los LMP de Cu. Otras dos muestras exceden los LMP en As, sin estar
ligadas aparentemente a alguna ocurrencia mineral.
 Se recomienda efectuar un estudio de especiación química en aquellas zonas donde los niveles de calidad de
aguas hayan sido superados, con el fin de establecer los niveles de biodisponibilidad de cada uno de estos y
por ende, cuan dañinos pueden ser para la vida animal y/o vegetal.
 Es necesario establecer un plan de manejo ambiental en el sector de Tantahuatay, específicamente en la
subcuenca que drena hacia Chugur donde se tiene la presencia de pasivos ambientales.
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ABSTRACT
The Basin of Acaraú is located to west of the capital from Ceará and it understands an area of 14.500Km², considered
the second largest basin of Ceará. The researched area understood the area of the estuary of the river Acaraú with
80Km². The research analyzed in an integrated way the environmental attributes of the estuary of the river Acaraú,
focusing the environmental impacts, as well as the identification of the environmental units and the use process and
occupation of the soil. The adopted methodology was consisted of cartographic risings, referring bibliographies to the
area, aerial pictures and images of satellites for better identification of the natural units. The processing activities
involved the digital processing of images of remote sensing and the integration of data in structure of SIG. The obtained
results were; the use rising and occupation, where emphasis was given in the shrimp farm activity that occupies good
part of the areas of close swamps to the mouth of the river, the process of urban expansion and as measured to lessen of
the impacts it was suggested the creation of an Area of Environmental Protection and an intensive program of
environmental education with the local population.
Keywords: ambient impacts, effluent of shrimp farm, shrimp farm
INTRODUÇÃO
A área de estuário é um ambiente de muita fragilidade e vulnerabilidade devido à pressão antrópica, causando
diversos desequilíbrios na sua dinâmica natural. O manguezal que normalmente é encontrado nas desembocaduras dos
rios sofre muito com a atividade do homem que explora de forma predatória, diminuindo assim seus recursos naturais e
trazendo sérios riscos para a conservação desse ecossistema de significativa riqueza natural.
O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho sendo
característico de regiões tropicais e subtropicais, a vegetação de mangue está sujeito ao regime das marés, dominado por
espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes vegetais e animais. Para (Almeida, 2002) a
educação ambiental estabelece a necessidade de novos métodos pedagógicos e de administração do saber, de acordo
com os princípios do desenvolvimento sustentável, a gestão participativa e a administração coletiva dos processos
ecológicos e produtivos, que assegurem oferta sustentável de recursos naturais e de satisfação para a sociedade.
A análise pretendida tornou-se possível com as aplicações de geotecnologias, que possibilita a interpretação e
processamento das imagens através do sistema SIG (Sistema de Informações Geográficas). Conforme (Crosta, 1992) o
objetivo do processamento de imagens é o de remover as barreiras, inerente ao sistema visual humano, facilitando a
extração de informações a partir de imagens digitais.
Localização da área
A área do trabalho corresponde somente à região estuarina do rio Acaraú que deságua no município de mesmo
nome, compreendendo uma área aproximada de 80Km². Na Figura 1 observa-se a localização da área, áreas de
manguezais, atividades de carcinicultura presentes em área de mangues, a planície de inundação do rio e a cidade de
Acaraú localizada às margens do rio de mesmo nome.
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Carcinicultura
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Figura 1 – Imagens de Satélites do Google Earth (Dez/06) visualizando a área da pesquisa.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desse projeto, tivemos como meta a análise dos aspectos geoambientais e o zoneamento
da região estuarina. Esta área representa uma área de manguezal e o maior objetivo é a conservação desse ecossistema
diante da grande pressão antrópica e da instalação de grandes empreendimentos nestas áreas, visto que são áreas de
muita vulnerabilidade e fragilidade.
Foram utilizadas as leituras relacionadas ao tema, de dissertações, que muito ajudou nesta pesquisa empírica.
Utilizamos entrevistas com profissionais da área que nos levou um maior conhecimento da importância da educação
ambiental para uma melhor visão da realidade. As visitas de campo se deram com a equipe do Laboratório de Geologia
Marinha da UFC. Verificamos que cada local tem suas características e paisagens que ao longo dos tempos o homem
vem modificando e se apropriando do meio ambiente onde acaba por descaracterizar esse meio trazendo sérios
desequilíbrios que muitas vezes se torna irreversível.
O Sensoriamento Remoto, através de fotos aéreas e imagens de satélite, o Sistema de Posicionamento Global
(GPS) incorporados aos SIGs - Sistemas de Informações Geográficas, são ferramentas indispensáveis à obtenção e
processamento de dados ambientais em escalas adequadas aos usuários dos ecossistemas costeiros. Em seguida foram
realizados os procedimentos de análise e interpretação das assinaturas espectrais predominantes e a seleção das
composições coloridas das bandas, para a geração de imagens com caráter multiespectral. Do conjunto de imagens
coloridas, foram interpretadas aquelas que proporcionaram melhor distinção das unidades de paisagem, levando em
consideração a morfologia costeira e o manguezal.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Análise ambiental
A planície litorânea compõe-se da faixa de praia, campo de dunas, planície fluviomarinha e a planície fluvial,
são componentes que estão constantemente em evolução, mantendo a dinâmica natural do ambiente. No litoral
identificamos o processo hidrodinâmico, destacam-se os estuários de rios, locais expressivos de depósitos sedimentares,
atuando em conjunto com as condições físicas inerentes a esses ambientes. Quadro 1.
UNIDADE DA FEIÇÕES PAISAGÍSTICAS
AFLUENTES
USO E
PRINCIPAIS
PAISAGEM
LITORÂNEOS OCUPAÇÃO DO IMPACTOS
SOLO
AMBIENTAIS
Complexo
Manguezais Apicuns e salgados
Rio Cacimbas
Porto
Carcinicultura
estuarino do rio Salinas desativadas e funcionando
Córrego S. Félix Salinas
Poluição hídrica
Acaraú
Coqueirais
Pecuária extensiva
Desmatamento
Carnaubais
Coqueiral
Assoreamento
Flechas de areias e delta de maré
Agricultura
de Aterros
Lagamares
subsistência
Pesca artesanal
Área residencial
Quadro 1 - Aspectos geoecológicos regionais da paisagem do litoral de acaraú. Adaptado de Edson Vicente da Silva.
(IBAMA, 2005).
Na Figura 2 mostra a foz do rio Acaraú, o desmatamento e a carcinicultura, atividade que vem causando
desequilíbrio ambiental na dinâmica litorânea do litoral de Acaraú. A carcinicultura é a criação de camarões marinhos
em áreas de manguezais, apicum e salgado nas regiões costeiras. É uma atividade que vem crescendo muito em todo o
Brasil, onde o principal mercado são as exportações.
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Figura 2 – Imagem Quickbird onde mostra os depósitos submersos.

A área da pesquisa corresponde à foz do rio Acaraú com uma área de aproximadamente de 80km²,
compreendendo áreas de manguezais com a presença de indústrias de carcinicultura, faixa praial com campo de dunas,
presença de ocupação antrópica cada vez mais crescente, sendo a cidade de Acaraú, o aglomerado urbano mais
importante da região, (Figura 3).
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Figura 3– Mapa Base do Estuário do rio Acaraú, mostrando a diversidade de paisagens e interferência humana na
dinâmica natural do ambiente.
Rede de drenagem
O sistema hídrico cearense é dotado de rios intermitentes, ou seja, rios alimentados pelo regime pluviométrico
que secam no período de estiagem. Como possuímos condições climáticas variáveis e de distribuições irregulares, os
rios tornam-se também inconstantes, apresentando volumes de águas abundantes apenas no período chuvoso.
A Bacia do rio Acaraú possui uma área de 14.500km², sendo considerada a segunda maior bacia do Ceará,
perdendo apenas para a maior bacia do rio Jaguaribe. A região em estudo equivale uma área de 80km² que corresponde
o estuário do rio Acaraú, sendo caracterizada boa parte pelo manguezal, dunas e áreas agricultáveis, sendo que
atualmente a grande concentração é de indústrias de criação de camarões, a carcinicultura, que está degradando o
mangue de maneira que sua fauna e flora não terão mais como se recompor, devido aos danos que a carcinicultura causa
a esses ecossistemas. Não apenas no Ceará, mas em todo o Nordeste o crescimento do cultivo de camarões cresceu
bastante, visando o mercado externo.
Zoneamento ambiental
Para chegarmos ao zoneamento ambiental do estuário do rio Acaraú a primeira etapa compreendeu abordagens
temáticas (geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, clima e uso da terra) com análise, seleção e hierarquização
dos atributos dos componentes físicos e bióticos.
Foram realizadas correlações entre as comunidades vegetais e os condicionantes climáticos, entre os atributos
geomorfológicos e as estruturas e litologias, originando unidades morfoestruturais e correlações entre a fauna e os solos
resultando na compartimentação morfopedológica e na geração de dados para obtenção das relações
morfogênese/pedogênese, necessárias para a análise ecodinâmica. Para a definição das categorias ecodinâmicas no
estuário do rio Acaraú, foi utilizada uma adaptação da classificação proposta por (Tricart, 1977).
Esse elenco de correlações, análises e sínteses, permitiram compartimentar a área em unidades territoriais homogêneas
que foram caracterizadas e hierarquizadas segundo um sistema taxonômico com dois níveis: o Geossistema e o
Geofácies. Geossistema corresponde a um nível taxonômico caracterizado pela convergência de semelhanças dos
componentes físicos e bióticos e de suas dinâmicas. Pode ser composto por um ou mais Geofácies. Geofácies
compreende unidades ambientais elementares com menor nível de diversidade interna e, portanto, de maior coerência.
A área em estudo foi zoneada em três principais zonas: (Figura 4). Zona de restrição Máxima e/ou Alta – compreende
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) definidas por lei, incluindo aquelas que possuem características ambientais
que justifiquem seu enquadramento nesta categoria; Zona de restrição Média – permite diversos usos, impondo-os
algumas restrições; Zona de restrição Baixa – refere-se a locais onde as ocupações desordenadas, dificultam outra
destinação para a área.
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Figura 4 – Zoneamento ambiental do estuário do rio Acaraú.
CONCLUSÕES
O manguezal é um ecossistema particular que se estabelece nas regiões tropicais de todo o globo. Origina-se a
partir do encontro das águas doce e salgada, formando a água salobra. Este ambiente apresenta água com salinidade
variável, sendo exclusivo das regiões costeiras.
No Brasil, os mangues são protegidos por legislação federal, devido à importância que representam para o
ambiente marinho. São fundamentais para a procriação e o crescimento dos filhotes de vários animais, como rota
migratória de aves e alimentação de peixes. Além disso, colaboram para o enriquecimento das águas marinhas com sais
nutrientes e matéria orgânica.
O mangue é alvo da especulação imobiliária, que aterra suas áreas para a construção de casas, marinas e
indústrias. Suas águas são alvo de esgotos domésticos e industriais. E mais recentemente essas áreas estão sendo
ocupadas pela carcinicultura, atividade que está crescendo de maneira acelerada no nordeste do Brasil.
Analisando imagens de satélites multitemporais sendo possível identificar o crescimento do desmatamento do
mangue no estuário do rio Acaraú, não apenas pela carcinicultura como também pelos pescadores artesanais que
desmatam para construir suas casas, a agropecuária e a expansão urbana da cidade de Acaraú.
A determinação da qualidade dos efluentes das fazendas de carcinicultura tem sido objeto de estudo em vários
países devido aos problemas de salinização do lençol freático, eutrofização e ao próprio ecossistema em que se
realizam as fazendas, nas áreas de mangues. (Fernandes, 2004).
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SEASONAL VARIATION OF MAJOR DISSOLVED SPECIES IN THE TIETÊ RIVER BASIN: INFLUENCE
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Abstract
The Tietê river waters were investigated in terms of the seasonality of major dissolved species mainly due to
the influences of discharge in the drainage basin, in order to identify the main type of rock weathering occurring in the
basin. The model proposed was related with the atmospheric and anthropogenic input corrections for each chemical
species in river water. The contribution of the atmospheric input to the amounts of major cations and dissolved silica in
the Tietê river water were carried out in terms of the rainwater chemistry on the basin. The contributions of the
anthropogenic inputs were performed by quantifying the potential pollution signal of the domestic effluents released
directly into the river without any treatment. The Re index calculated for the Tietê river basin in order to identify the
main weathering process occurring in the basin was 3.09 and was related to the stability field of kaolinite
(monosiallitization, 1:1 clay minerals) and illite (bisiallitization, 2:1 clay minerals) with no significant seasonal
variations.
Keywords: dissolved species, Tietê river, soil, weathering rate, tropical catchments, polluted river basin.

1. Introduction
Hydrogeochemical studies in drainage basins are very important nowadays to understand the behavior of the
continental matter transported to the oceans with regard to its seasonal variations and dynamics. According to the
literature, about 90% of the dissolved and particulate loads are carried away by rivers to estuarine zones (Stallard &
Edmond, 1983; Probst et al., 1994; Mortatti et al., 2003). In a drainage basin under natural conditions the main rock
weathering processes could be identified only by difference between the river load transported and the respective
atmospheric input. On the other side, in basins under strong anthropic pressure, the main chemical parameters of the
river's pollution should be first evaluated. This is the case with the Tietê river basin located in São Paulo, Brazil, which
flows through the first hydrographic zone of the State of São Paulo along an extension of about 592 km and 121 cities
including São Paulo (20 million people). The aim of this paper was to identify the seasonal behavior of the major
dissolved species in the Tietê River waters and to verify the influence of the discharge in the weathering dynamics
occurring in the basin.
2. Characterization of the Tietê River basin
The Tietê River basin is a unit of the Paraná basin consisting of sub-basins including the Piracicaba, Atibaia,
Jaguari, Sorocaba, and Corumbataí river basins, and extends over an area of about 9,060 km2 with regard to a sampling
station located in the city of Tietê. It lies between 21o30’ and 24o00’ S and 46o00’ and 48o00’ W, being about 260 km
west of the Atlantic Ocean coast (Figure 1). The main channel crosses the metropolitan area of São Paulo which is one
of the most industrialized and largest urban centers of South America. The basin under study comprises about 20
million people and receives a large load of industrial and mostly domestic wastes. The main geological domain is
formed by rocks of the crystalline plateau and sedimentary basin, represented basically by granites, gneisses, and basalts
mainly in the middle part of the basin along the Depressão Periférica zone. Among the major types of soils that occur in
the Tietê River basin, ultisols (55.4 %) and oxisols (28.3 %) cover about 84% of the entire basin area (Oliveira, 1999).
During the studied period (2001-2002) the discharge values for the Tietê River ranged between 54.8 and 352.9
m3 s-1, averaging 154.6 m3 s-1 at the Tietê sampling station. The total annual rainfall for the Tietê river basin measured
by Instituto Agronômico de Campinas (IAC, São Paulo) for the same study period was 1,107 mm.
The Tietê River basin is characterized by a Cwa climate type according to Köppen's classification, with
tropical rainy weather characterized by a wet summer. Soil use in the basin comprises an area of intense agricultural
(sugarcane and citrus) and industrial occupation (paper, cellulose, textile products, and oil refinery).
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Figure 1. Location map of the Tietê River basin including the sampling station in the city of Tietê.

3. Methodology
Surface waters were collected every fifteen days at the Tietê sampling station using a single stage punctual
sampler in the axes of the river current at a depth of 1.5 m, from May 2001 to August 2002, totaling eighteen samples.
After measuring the physico-chemical parameters (temperature, pH, electric conductivity) and filtration in the field
(Millipore acetate 0.45 µm), the samples were kept at 4 oC and sent for analysis of major cations and dissolved silica by
ion chromatography using Dionex ICS-90 and Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry ICP-AES,
respectively. Twenty-nine rainwater samples were collected in the same period in the city of Tietê (open area of 10 m in
diameter) with a bulk-type rain gauge while the dissolved loads from domestic effluents were sampled weekly upstream
of the treatment plant during a two-month period. The major cation and dissolved silica measurements were made with
an accuracy of 0.1 µmol L -1.
4. Results and Discussion
4.1. Discharge and river chemistry
According to Probst et al. (1992) the dilution of dissolved substances in river water can be understood by
considering the relationship between the concentration of dissolved chemical species and water discharge. This
relationship between discharge and concentration allows to identify the type of dilution that occurs in the basin. Several
models have been proposed to explain the evolution of the concentration of dissolved species as a function of river
discharge (Hall, 1971). Significant correlations were found between major cations and dissolved silica and Tietê River
discharges according to the fitted power regression model (p ≤ 0.001). The observed dilution process of major cations
and dissolved silica in the Tietê river basin can be considered in terms of high water discharge influence (including
punctual inflows) and diffuse inputs on the drainage basin, which are related to rock weathering dynamics. This
behavior is common in large rivers where an effective recharge process occurs in the basin (Stallard & Edmond, 1983;
Mortatti et al., 1997; Boeglin & Probst, 1998).
4.2. Atmospheric inputs
The contribution of the atmospheric inputs to the amounts of major cations and dissolved silica in the Tietê
River water was obtained by sampling the rainwater in the drainage basin (mm d-1) and by the corresponding chemical
analysis of those dissolved species corrected in terms of mean concentration evapotranspiration factor (2.06), calculated
as the ratio between total annual precipitation and mean annual runoff into the Tietê river, in equivalent water height
(mm) in the drainage basin during the period studied.
4.3. Anthropogenic inputs
The contribution of anthropogenic inputs to the amounts of major cations and dissolved silica in the Tietê
River water was estimated in terms of charges per capita of major cations and dissolved silica generated by the domestic
effluents released into the river without previous treatment, initially considering an urban community (1,500
inhabitants) who collects their domestic effluents in a single waste treatment plant before release into the river. The
specific loads obtained at the city of Tietê were very close to the specific loads observed at the Acheres waste treatment

station in France (Thibert, 1994). It was observed that Ca2+ was much more concentrated in our domestic effluents (7.5
grams per person per day ) than the French effluents (3.3 grams per person per day). For dissolved silica this tendency
was similar, with 0.8 and 0.5 grams per person per day for Tietê and Acheres, respectively. The total load of domestic
effluents released into the Tietê river was calculated in terms of the modeled daily discharge in order to quantify the net
concentrations of major cations and dissolved silica in the effluents during the study period and extended to the entire
basin.
The distributions of major cations and dissolved silica in the Tietê River water after correcting for atmospheric
and anthropogenic inputs over the basin relative to discharge measurements during the 2001-2002 period can be
observed in Figures 2 and 3, respectively.
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Figure 2. Na+, K+, Ca2+ and Mg2+ distribution models in Tietê River water as a function of discharge measurements after
correction of atmospheric and anthropogenic inputs in the basin.
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Figure 3. SiO2 distribution models in Tietê River water as a function of discharge measurements after correction of
atmospheric and anthropogenic inputs in the basin.

4.4. Rock weathering process
To determine the degree of rock weathering for the Tietê River basin, the molecular ratio Re, which involves
the major cations and dissolved silica, defined by Tardy (1968) expressed by equation 1 was used.
Re =

3 K + 3 Na + 2 Ca + 1.25 Mg − SiO 2
0.5 K + 0.5 Na + Ca + 0.75 Mg

(1)

Before calculations, the corrections related to atmospheric and anthropogenic inputs in river water chemistry
should be performed; however, other important corrections should be taken into account due to the fact that the Re value
is only valid for surface waters from granite and gneiss substrates.
In order to know the major cations related to silicate weathering, the geochemical model MEGA developed by
Amiotte Suchet & Probst (1996), adapted by Mortatti & Probst (2003) for silicate rock weathering in the Amazon basin
and for chemical erosion in the Piracicaba River basin (Mortatti et al., 2003) was used. This model is based on the
stoichiometric dissolution or hydrolysis of the various minerals that are likely to react.
The average Re value calculated for the Tietê River basin was 3.09 with a minimum value of 2.81,
corresponding to the dry period, and a maximum value of 3.31 for the rainy season. It means that no significant seasonal
variation could be observed in the Tietê River basin and the calculated value was settled between the influence field of
kaolinite, monosiallitization (1:1 clay minerals), and bisiallitization (2:1 clay minerals). These results agree with the
clay minerals observed by Nascimento (2003) in bottom sediments for the Tietê River basin, showing significant
occurrences of kaolinite and illite in the region of study.
5. Conclusion
Although the Tietê River water chemistry proved to be highly influenced by discharge according to the
observed seasonal variations, after atmospheric and anthropogenic input corrections, using the geochemical model
proposed to identify the main chemical species released from silicate weathering, no significant variability for the Re
value could be observed in the Tietê River basin, remaining constant between the influence field of kaolinite,
monosiallitization (1:1 clay minerals), and illite (bisiallitization, 2:1 clay minerals).
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4 - DISCUSSÕES E CONCLUSÃO
A área de drenagem a montante da seção de medidas representa 34% da Sub-bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP
e contém 74 km do rio Atibaia.
Não foram considerados os sólidos de arraste do leito, pois os mesmos para o estudo foram praticamente
insignificantes; bem menor do que 10% da carga sólida transportada em suspensão, valor citado na literatura segundo
Carvalho (1994).
Um fato merece consideração é que na época chuvosa, as concentrações sólidas transportadas em suspensão aumentam,
devido a lavagem pelo escoamento superficial das vertentes e arredores, carreando maior quantidade de material para o
escoamento fluvial. Exemplos mais significativos foram obtidos na seção: em 24/03/95 - 1488,8 mg/L, em 31/03/00 702 mg/L e em 23/11/00 - 1085 mg/L. Segundo Branco e Rocha (1977), o Eng. Max Lothar Hess, na região de Mogi
das Cruzes, mediu as águas do rio Tietê e encontrou os valores: 99 mg/L antes da chuva e 402 mg/L após uma chuva
torrencial.
Verificou-se, por meio das medições, que a vazão média resultou em 25 m3/s e a concentração sólida total transportada
em suspensão média foi de 148,8 mg/L, para o período de 03/1993 a 12/2001. Sendo o material encontrado em
suspensão nas medições: argilas, silte e matéria orgânica.
Segundo Christofoletti (1981), em geral, os valores médios das cargas sólidas em suspensão nos rios brasileiros são
relativamente pequenas, quase inferiores a 100 mg/L. O rio São Francisco apresenta valor de 70 mg/L, enquanto o
conjunto da Bacia Platina e o rio Doce possuem valores próximos de 200 mg/L.
As concentrações dos sólidos fixos (matéria inorgânica) e voláteis (matéria orgânica), expressas em porcentagens dos
sólidos totais em suspensão para a média do período estudado representam 74,8% e 25,2%, respectivamente, sendo
111,3 mg/L de sólidos fixos e 37,5 mg/L de sólidos voláteis.
Glymph (1975) afirma: “Longe de estarmos satisfeitos com o conhecimento do volume/concentração das cargas sólidas,
em muitos casos devemos também, conhecer as propriedades constituintes das mesmas em relação às suas origens”.
Pois, geralmente, o sedimento é constituído por argila, silte e matéria orgânica, o que lhe confere uma grande
capacidade de absorção de patogêneses, viroses, nutrientes das plantas, pesticidas, entre outros.
Comparando as concentrações sólidas totais transportadas em suspensão no período estudado, os valores estão
traduzindo atividades antrópicas acentuadas na área de drenagem a montante da seção de medidas em estudo no rio
Atibaia/SP, principalmente, no que diz respeito às fontes de poluição pontual e difusa, pois averiguou-se significativa
urbanização na área.
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3.2 – Concentrações sólidas fixas e voláteis transportadas em suspensão – rio Atibaia/SP
Segundo Coiado e Siviero (2004), a relação entre os valores das descargas líquidas e os valores das concentrações
sólidas fixas expressos em porcentagens são dados por:
[Cfi/Cti] % = 47,735 . Qi 0,1396

(1)

onde:
Cfi = concentração de sólidos fixos;
Cti = concentração de sólidos totais;
Qi = vazão líquida.
Assim, a Tabela 2 contém os valores obtidos para as concentrações sólidas fixas (matéria inorgânica) e vol teis (matéria
orgânica), de acordo com as descargas líquidas médias mensuradas no período estudado.
Tabela 2 – Valores médios anuais das concentrações sólidas fixas e vol teis
Período
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Média

Concentr. Sólida
Fixa (mg/L)
64,4
134,8
162,9
108,1
54,9
80,0
142,1
154,4
100
111,3

Concentr. Sólida
Vol til (mg/L)
25,1
51,0
44,8
30,8
18,9
27,0
40,6
58,5
40,9
37,5

Campinas, entre outras comunidades como de Atibaia/SP, Jundia /SP, Itatiba/SP e Valinhos/SP, além de ser o principal
receptor das cargas difusas e pontuais da Sub-bacia do Atibaia. Assim, as medições das concentrações sólidas
transportadas em suspensão foram realizadas numa seção no rio Atibaia/SP no Distrito de Sousas/Campinas/SP no
per odo de 03/1993 a 12/2001.

2 - MATERIAIS E MÉTODO
2.1 - Seç o de medidas – rio Atibaia/SP
A seção de medidas coincide com a seção onde se localiza uma passarela de pedestre (antiga ponte de trem) no Distrito
de Sousas/Campinas/SP. A Figura 1, a seguir, ilustra a seção transversal.
3.4 - Hidrometria
As medições de vazão foram realizadas pelo Método Velocidade e Área. As velocidades pontuais foram medidas por
meio de um molinete fluviométrico.
3.5 - Sedimentometria
A medição da carga sólida total em suspensão foi obtida por amostragem tipo integrado com amostrador tipo AMS – 3.

Figura 1 – Seção Transversal – rio Atibaia – Distrito de Sousas/Campinas/SP
3 - RESULTADOS DOS VALORES
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3.1 – Concentrações sólidas totais transportadas em suspenso – rio Atibaia/SP
Conforme as medições realizadas na seção do rio Atibaia, a Figura 2 ilustra os valores obtidos das concentrações de
sólidos totais transportados em suspensão e as descargas l quidas diárias, e a Tabela 1 contém as médias desses valores
anuais.
Tabela 1 – Valores médios anuais da vazão e concentração sólida total
Per odo
Descarga L quida
Concent. Sólida Total em
(m3/s)
Suspensão (mg/L)
1993
19
89,5
1994
20
185,8
1995
35
207,7
1996
33
138,9
1997
24
73,8
1998
25
106,9
1999
33
182,7
2000
20
212,9
2001
17
140,9
Média
25
148,8

VALORES MÉDIOS ANUAIS DA CONCENTRAÇÃO SÓLIDA TRANSPORTADA EM
SUSPENSÃO MENSURADA NO RIO ATIBAIA/SP
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ABSTRACT - This paper presents the results of annual suspended loads transport measured at a gauging station on
Atibaia/SP river – Atibaia Watershed. The annual suspended loads transport were mg/L, of 03/1993 until 12/2001,
respectively: 89.5, 185.8, 207.7, 138.9, 73.8, 106.9, 182.7, 212.9 and 140.9, thus the average of suspended loads
transport measured was 148.8 mg/L/year. Inorganics suspended loads (non-point or diffused source of water pollution)
were, in mg/L/year: 64.4, 134.8, 162.9, 108.1, 54.9, 80, 142.1, 154.4 and 100 and organics suspended loads (point
source of water pollution) were, in mg/L/year: 25.1, 51, 44.8, 30.8, 18.9, 27, 40.6, 58.5 and 40.9, these inorganic and
organic suspended loads were obtained second relations from Coiado & Siviero (2004). The average of inorganic
suspended load was 111.3 mg/L/year and the average of organic suspended load was 37.5 mg/L/year in the period
measured. Christofoletti (1981), asserts that, in general, the average values of the annual suspended loads transport from
brazilian rivers are littles, lower the 100mg/L/year, São Francisco river presents value of 70 mg/L/year; Platina
Watershed and Doce river have values of the 200 mg/L/year.
Key-words: annual suspended load transport, watershed, gauging station, erosion.
1 - INTRODUÇÃO
O Brasil possui quantidade privilegiada de reservas de água doce, correspondendo à 12% do total mundial, porém sofre
com a má distribuição. Pois cerca de 89% da potencialidade das águas superficiais estão concentradas nas regiões Norte
e Centro-Oeste e os 11% restantes concentram-se nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde estão localizados 85,5% da
população e 90,8% da demanda de água no país (Christofidis, 1999).
Assim, diante deste cenário, para preservar e garantir o acesso á suas reservas e corpos hídricos, o Brasil precisa
promover uma gestão eficiente, que busque o conhecimento das necessidades de seus diversos usuários (população,
agricultura e indústria), da capacidade real de oferta e renovação/proteção das fontes naturais.
Sendo a água um bem escasso, torna-se indispensável gerí-la de forma que seu uso seja adequado, proporcionando
qualidade de vida das populações e, também, ambientais (Magalhães, 1999). Do ponto de vista qualitativo, depende
fundamentalmente de medidas disciplinadoras do uso do solo (Porto, 1991), pois a qualidade final da água nos rios e
lagos reflete as atividades antrp icas realizadas, cada uma produzindo efeitos específicos.
A unidade geográfica que contribui para a formação de um curso de água é a bacia hidrográfica, deste modo, esta
abarcando a bacia de drenagem, é responsável pela qualidade e quantidade dessas águas. Segundo Christofoletti (1981),
a mensuração da carga detrítica s lida total transportada pelos rios fornece imagem da intensidade erosiva atuante na
bacia hidrográfica.
A carga detrítica s lida total transportada por um rio não poluído, do ponto de vista da hidráulica fluvial, é constituída
basicamente de s lidos fixos de origem mineral: argila, silte, areia, pedregulho e cascalho, oriundos da dinâmica da
bacia de drenagem, onde ocorrem processos de remoção, transporte e deposição de partículas do regolito.
No caso de rio poluído, além dos s lidos fixos de origem mineral, há os de origem orgânica, resultantes de despejos
industriais e domésticos; e inorgânica, resultantes de ações antrp icas e erosões. Cargas estas que poderão promover
eutrofização acelerada e aparecimento da “poluição osm tica” n os corpos de água (Branco e Rocha, 1977).
Assim, desenvolvimento de métodos para determinação da quantidade da carga detrítica não é uma tarefa fácil, devido
serem as mesmas provenientes de áreas rurais e urbanas, matas e florestas, ruas e estradas, locais em construção,
mineração, vales e margens de leitos de rios, entre outros (Glymph, 1975).
Segundo Garde e Raju (1985), para uma bacia hidrográfica “grande” a produção da carga detrítica total pode ser
determinada em uma seção de medidas tanto quanto possível simétrica sobre o rio, podendo ser expressa em termos de
concentração ou de volume que passa por dia ou por ano.
1.1 - Objetivo
A Sub-bacia do Atibaia – Bacia do Piracicaba/SP devido à urbanização intensa os seus recursos hídricos, vêm sofrendo
perda de qualidade, resultante dos processos erosivos e de fontes poluidoras, e do mesmo modo da quantidade, pela
degradação / destruição das áreas de mananciais.
Dada a importância do rio Atibaia/SP para a região, aliado à falta de informações da carga s lida, decidiu-se pela
realização deste estudo no mesmo. O rio Atibaia é o responsável pelo abastecimento de cerca de 90% da população de
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Abstract
The spatial distribution of heavy metals (Ni, Cu, Zn, Cd e Pb) in Tietê river bottom sediments could be verified
with the simultaneously analysis of volatile sulfide (AVS) and heavy metals extracted after acid reaction. With this
procedure it was possible to evaluate the SEM/AVS ratio which means the equilibrium of the divalent metals and
sulphur to form insoluble sulfides in the micropore water in the botton sediment. In a general view a long of the Tietê
river it was evidenced the anthropogenic influence in terms of the possible risks of heavy metal toxicity, mainly near of
the Barra Bonita reservoir, where an insuficient AVS to form insoluble sulfides with the above metals was verified.
Palavras-chave: metais pesados, rio Tietê, sulfetos voláteis ácidos, AVS.
1. Introdução
Estudos sobre a toxicidade de metais pesados em sedimentos aquáticos tem sido objeto de pesquisa nos
últimos anos, principalmente os que envolvem a questão de disponibilidade desses metais na fase sortiva sedimentoágua em ambientes anóxicos. A base dessas pesquisas está inserida no fato que a matéria orgânica ligada aos
sedimentos, normalmente é oxidada por bactérias que usam sulfato como receptores de elétrons. Essa redução bacterial
do sulfato produz sulfeto de hidrogênio (H2S) e outros componentes de S reduzidos. De acordo com Di Toro et al,
(1990) e Allen et al. (1993), nessas condições, os óxidos de ferro são reduzidos às formas iônicas ferrosas, que por sua
vez reagem com H2S, formando uma grande variedade de minerais de sulfetos de ferro, incluindo a forma amorfa (FeS)
e a pirita (FeS2), Essa forma amorfa é a mais comum nos sedimentos aquáticos de fundo, principalmente na zona
anóxica, controlando as fases de ligações dos principais metais na fase sortiva sedimento-água.
A dissociação de FeS, na fase aquosa facilita a aproximação de metais divalentes que, em concentrações
elevadas, reagem com o sulfeto formando sulfetos mais insolúveis que os de ferro e manganês. Essas ligações
controlam as concentrações de metais pesados e a disponibilidade dos mesmos na fase sortiva dos sedimentos aquáticos
de fundo.
A avaliação da toxicidade de metais pesados em sedimentos aquáticos de fundo e conseqüentemente do
potencial de disponibilidade desses metais nesses ambientes é realizada pela comparação dos sulfetos volatilizados após
ataque ácido a frio, por isso o nome AVS, com a quantidade de metais pesados extraídos simultaneamente na fração
residual (SEM), correspondendo principalmente à soma das concentrações de Ni, Cu, Zn, Cd e Pb. Dessa forma, a razão
[SEM] / [AVS] pode indicar um potencial de disponibilidade desses metais em ambientes aquáticos, onde as razões
menores que 1 indicam o excesso de S para a complexação dos metais, ao passo que as razões superiores a 1indicam
excesso de metais pesados disponíveis, sendo as formações dos sulfetos metálicos não suficientes para a total
complexação.
2. Área de Estudo
A área de estudo compreende a bacia de drenagem do rio Tietê (de jusante a montante) com 32930 km2 até o
reservatório de Barra Bonita, encontrando-se entre 21o30' e 24o00' S e 46o00' e 48o00' O, estando aproximadamente 260
quilômetros do Oceano Atlântico (Figura 1). A junção do canal principal do rio Tietê com seu tributário mais
importante, o Piracicaba, acontece na região de Barra Bonita, onde se inicia uma seqüência de represamento até o rio
Grande e depois ao rio Paraná, visando a geração de energia e a navegabilidade total desse sistema hídrico. A nascente
do rio Tietê localiza-se na região de Salesópolis (70 km a leste da cidade de São Paulo), numa altitude de 840 m. Este é
um dos principais afluentes pela margem esquerda do rio Paraná e percorre uma distância de aproximadamente 515 km,
apresentando uma bacia de drenagem com área superficial de 32930 km2 até à cidade de Barra Bonita (Bortoletto Jr.,
2004). A sua calha principal cruza a área metropolitana da cidade de São Paulo, com uma pressão urbana de cerca de 20
milhões de habitantes, recebendo uma enorme quantidade de esgotos domésticos (em sua maior parte) e industriais sem
tratamento prévio.
Ao longo da bacia do rio foram construídas barragens utilizadas na produção de energia elétrica e para sua
navegabilidade, a qual se apresenta com grande potencial neste hidrossistema. Sua bacia de drenagem assim definida
reúne, de montante à jusante, as unidades hidrológicas do altos e médios Tietê, do rio Piracicaba e uma pequena parte
do rio Tietê-Jacaré, à jusante da confluência dos rios Tietê e Piracicaba. Em sua maior parte, a bacia do rio Tietê
apresenta rochas cristalinas e metamórficas associadas à zona de Depressão Periférica, sendo que somente mais à
jusante é que se apresentam rochas sedimentares detríticas e pequenas regiões de basalto. De acordo com Oliveira
(1999) os principais tipos de solos encontrados ao longo da bacia de drenagem são os ultissolos (55,4%) e oxissolos

(28,3%), os quais cobrem uma área de intensa atividade agrícola (principalmente cana-de-açúcar) e industrial
(papel,celulose, produtos têxteis e refinarias de petróleo). A bacia do rio Tietê é caracterizada pelo tipo climático Cwa,
de acordo com a classificação de Köppen, com inverno seco e verão chuvoso quente.
48° W

47° W

46° W

São
Paulo
Brasil

Barra
Bonita BB3

Minas
Gerais

BB2 BB1
Rio

BB4

Pirac

Ri
o

TM5

icaba

Piracicaba
Tie
tê
Rio

Campinas
ari
piv
Ca

23° S

io
RRio

TM4
Soro
caba

Sorocaba

TM1

TM3
São Paulo

TM0

TM2

Cidades importantes
Represas
Bacia do rio Tietê

Oceano
Atlântico

24° S

Figura 1. Localização da bacia de drenagem do rio Tietê e as respectivas estações de amostragens até o represamento na
Barra Bonita.
3. Protocolo Analítico
As análises de AVS e simultaneamente as extrações dos metais pesados associados aos enxofres dos
sedimentos de fundo ao longo do rio Tietê foram realizadas por meio de ataque de ácido clorídrico, HCl à temperatura
ambiente, de acordo com os procedimentos definidos por Di Toro et al. (1990) e Allen et al. (1993). Para cerca de 10 g
de sedimento de fundo úmido, sob atmosfera de nitrogênio livre de O2, foram adicionados 25 mL de HCl 2 M e sob
agitação contínua, o processo de extração dos metais pesados foi realizado. O tempo de extração foi de uma hora. Os
sulfetos reduzidos foram reagidos com uma solução de AgNO3, 0,01M, formando Ag2S. As concentrações de S foram
determinadas simultaneamente por gravimetria e condutividade elétrica.. A linha de volatilização do sulfeto e extração
simultânea dos metais pesados Ni, Cu, Zn, Cd e Pb, na fase residual ácida pode ser observada na Figura 2.

Figura 2. Sistema duplo de volatilização de sulfetos e extração simultânea de metais pesados. (onde A é o balão para a
colocação da amostra, B é o recipiente de entrada do ácido, C é o “trap” de limpeza para retenção de resíduos de Cl- e
D é o balão do reagente principal, AgNO3.

4. Resultados e Discussão
Os resultados obtidos para as análises de AVS e extrações simultâneas dos metais pesados na fase residual
ácida Ni, Cu, Zn, Cd e Pb, bem como as razões SEM/AVS nos sedimentos de fundo ao longo do rio Tietê podem ser
observados na Figura 3.
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Figura 3. Resultados analíticos de AVS, SEM e razão SEM/AVS obtidos para as amostras de sedimento de fundo ao
longo da bacia de drenagem do rio Tietê, no período de março a junho de 2004.
Pode ser verificado que a montante da bacia de drenagem, próxima as nascentes, estações TM1 e TM1b, os
teores de AVS determinados foram baixos, 0,2 e 0,5 µmol/g, respectivamente, mas com concentrações também baixas
para a soma de metais (SEM), o que configurou razões SEM/AVS de 0,3 para ambas as estações de amostragens. Tal
valor assegura o excesso de S na formação dos sulfetos metálicos, aumentando o potencial de não disponibilidade
desses metais pesados tóxicos na coluna d’água.
Para as estações junto às zonas essencialmente agrícolas e de maior pressão urbana de Tietê e Anhembi, TM4 e
TM5, os valores de AVS foram baixos, 1,2 e 1,8 µmol/g respectivamente, com concentrações já significativas de SEM,
2,7 e 1,9 µmol/g. Dessa forma, as razões SEM/AVS tiveram valores de 2,2 e 1,1 o que indica um risco de ausência de S
para complexação dos metais via sulfetos e conseqüente possibilidade de liberação dos mesmos na coluna d’água.
Um valor extremo da soma de metais, da ordem de 5,4 µmol/g, foi observado na saída da grande São Paulo, na
estação de Santana do Parnaíba, TM3, Tal valor foi compensado pela ocorrência da também elevada concentração de
AVS, da ordem de 5,8 µmol/g, oriundo de diversas fontes naturais e antrópicas principalmente. Na região do
represamento das águas junto a barragem de Barra Bonita, pode ser observado que na calha do rio Tietê (BB4) embora a
soma de metais seja significativa, ocorre uma maior concentração de AVS que faz baixar a razão SEM/AVS. O mesmo
não acontece no interior da barragem (BB2 e BB3) onde as concentrações de metais pesados não são elevadas, mas não
existe AVS suficiente para a complexação, sendo pontos de risco de toxicidade metálica ao longo do tempo. Os valores
de AVS obtidos para essas estações de amostragens (0,4 µmol/g) foram similares aos obtidos por Silva et al. (2002)
para os mesmos locais (0,6µmol/g).
5. Conclusão
Com a utilização do sistema de volatilização de sulfetos e extração simultânea de metais pesados após ataque
ácido à temperatura ambiente, foi possível avaliar a distribuição de metais pesados ao longo do rio Tietê e inferir sobre
o potencial de disponibilidade dos mesmos face as possíveis ligações de complexação na forma de sulfetos insolúveis,
pois diferentemente das outras técnicas, esta permite trabalhar com amostras de sedimentos úmidos, conseqüentemente
não interferindo nos processos microbiológicos dinâmicos desse sistema. Numa visão geral da bacia de drenagem, ficou
evidenciada a influência da pressão urbana nos riscos de toxicidade dos metais pesados estudados, principalmente junto
as áreas de maior densidade demográfica como junto a barragem de Barra Bonita, onde as águas do Tietê se misturam
com as do rio Piracicaba, também com elevada carga poluidora.
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ABSTRACT
The atmospheric deposition is one of the main mechanisms of cycling and redistribution of many chemical elements on
the planet surface, playing a fundamental role in the oceanic and continental biogeochemical cycles. The present study
aimed to characterize the rain water chemical composition and to quantify the major diluted ions fluxes as the pluvial
transport form in a rainy period, Oct/2005 to Mar/2006, within a sugar cane experimental field in the municipality of
Santa Cruz das Palmeiras, SP. It was observed that the dominant species in the studied period were HCO3- and NH4+,
with 66,4% and 30,4%, respectively, of the total anion and cation in the rainwater, what has shown the influences of the
CO2 formation and dissolution in the atmosphere and the importance of the NH3 volatile form and its dissolution in the
vapor/condensation transition phase. The chemical species that presented the major transports were HCO3- and Ca2+,
with 185, 62 and 24,79 kg period-1 respectively, what reflected the strong influence of the agricultural practices of sugar
cane culture.
Key words: rain chemistry, pluvial solute input, sugar cane.
INTRODUÇÃO
A composição química da água de chuva vem sendo estudada há algum tempo e tornou-se relevante nas duas últimas
décadas em função dos impactos ambientais que pode causar, como por exemplo as chuvas ácidas (Migliavacca et all.
2005). As deposições atmosféricas constituem um dos principais mecanismos de ciclagem e redistribuição dos vários
elementos químicos sobre a superfície do planeta, exercendo papel fundamental nos processos biogeoquímicos
continentais e oceânicos. A chuva precipita o material sólido, líquido e gasoso presentes na atmosfera, incorporados
durante a condensação das nuvens, “rainout”, e na lavagem da atmosfera, “washout”, quando ocorre a precipitação
(Moreira-Nordemann et all. 1997). Há uma relação inversa entre o total de íons dissolvidos e a quantidade de chuva
precipitada, sugerindo que a maior parte dos íons presentes na água de chuva a ela se incorporam durante a precipitação
(Souza et all. 2006). As concentrações dos constituintes químicos presentes na água de chuva são de natureza variável e
dependem da fonte de origem, como por exemplo a poluição industrial ou a queima de cana-de-açúcar; da direção
predominante dos ventos; da sazonalidade e intensidade das chuvas; entre outros fatores.
As práticas agrícolas da cultura da cana-de-açúcar afetam sobremaneira a química da atmosfera, com reflexos diretos
sobre a composição química das chuvas. A queima de pré-colheita da cana-de-açúcar pode provocar a emissão de
poluentes na atmosfera em curto espaço de tempo, com a liberação de gases e particulados em suspensão, com destaque
para o dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), óxidos de nitrogênio
(NOx) e cinzas (Ripoli & Ripoli 2004). Entre as contribuições da atividade agrícola em si, provenientes do manejo da
cultura, há a liberação de gases (CO2 e NH3) oriundos do incremento da atividade microbiana no solo, em função de
adubações e degradação de restos culturais, e também a suspensão de material particulado oriundos do preparo de solos
e da erosão mecânica causada pelos ventos sobre o solo nu, entre outras.
Gatz (1991) fez uma importante revisão de 34 trabalhos publicados entre 1969 e 1990, comparando a concentração dos
íons majoritários presentes na precipitação de áreas urbanas e rurais do hemisfério norte. Estudos mais recentes
demonstram o interesse em compreender melhor a química das águas das chuvas e suas possíveis conseqüências no
ambiente. Destacam-se os estudos desenvolvidos por Moreira-Nordemann et all. (1997), que mostrou a influência da
queima de biomassa na composição química das chuvas para a região central do Brasil; e, Lara et all. (2001), que
investigou os efeitos de diferentes atividades antropogênicas e suas emissões na composição química da chuva em
quatro sítios da bacia do rio Piracicaba, onde a influência da cultura da cana-de-açúcar, presente em aproximadamente
um terço da área total do estudo, se mostrou importante.
O presente estudo visou caracterizar a composição química da água de chuva e quantificar os fluxos de íons
majoritários diluídos, sob a forma de transporte pluvial, para o período chuvoso em área experimental com cultivo de
cana-de-açúcar no município de Santa Cruz das Palmeiras, SP.
ÁREA DE ESTUDO
A “figura 1” apresenta a localização da área experimental denominada USL, na Fazenda São Sebastião do Morro Alto
Grotão, da Usina São Luiz-Dedini, no município de Santa Cruz das Palmeiras-SP (Lat. 21o56’06’’S, Long.
47o10’46’’W), que está situada na unidade morfológica denominada Depressão de Moji-Guaçú, região com relevo
predominante de colinas de topos tabulares amplos e vales entalhados até 20 m, altimetrias entre 500 e 650 m e

declividades entre 5 e 10% (Ross & Moroz, 1997). O clima da região é tipo AW, tropical de savana, segundo a
classificação de Köppen, caracterizado por estação chuvosa nos meses de outubro a março, com precipitação pluvial
média anual de 1.303 mm (SIGRH, 2006). A cobertura vegetal característica da região é a Savana e Savana Florestada
(Instituto Florestal, 2005; IBGE, 1991), também conhecidas como cerrado e campo de cerrado. Essa região, como tantas
outras do Estado de São Paulo, foi intensamente modificada pela ocupação agropecuária, principalmente com a
introdução da cana-de-açúcar, de pastagens e de culturas temporárias (Instituto Florestal, 2005).

Área de estudo.

Figura 1. Localização da área experimental USL, no município de Santa Cruz das Palmeiras, SP.
Fonte: http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br/sp/img0/sp31_52.jpg
PARTE EXPERIMENTAL
Foram coletadas 34 amostras de chuva em um pluviômetro tradicional de aço inox instalado na área experimental,
durante o período de outubro 2005 a março 2006. A cada evento de chuva esgotou-se o volume total armazenado no
pluviômetro, utilizando-se uma proveta graduada para determinar o volume precipitado. Coletou-se 50 mL de água de
chuva de cada evento, as quais foram acondicionadas em frascos de polietileno e armazenadas a 4 oC para posterior
análise. Após filtração manual à vácuo, com filtros de milipore acetato (0,45µm), as amostras foram analisadas por
cromatografia iônica (Dionex ICS-90 equipado com colunas IonPac® CS12A 4x250 mm Analytical e IonPac® AS14A
4x250 mm Analytical). A identificação e quantificação dos íons majoritários Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO2-, NO3, PO43- e SO42- presentes nas amostras coletadas se deram pela comparação com dados obtidos com soluções padrão
previamente definidas (1, 5 e 10 mg L-1) das espécies de interesse e respectivas curvas de calibração. Completando o
estudo, determinaram-se nas mesmas amostras os teores de alcalinidade, representados pelo HCO3-, pelo método da
micro-titulação de Gran. Para efeito de normalização dos resultados, foram consideradas somente as precipitações
superiores a 5 mm, as quais proporcionaram volume adequado para análise de todas as espécies químicas de interesse.
O pluviômetro foi lavado semanalmente e também após a cada evento de chuva.
Para os cálculos de transporte foram utilizados os dados de precipitação do período, obtidos junto à estação
meteorológica automática instalada na sede da fazenda São Joaquim (USL), há aproximadamente 10 km em linha reta
do local do experimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises químicas e os cálculos de transporte foram feitos para o período das chuvas, outubro 2005 a março 2006,
que representou um total precipitado de 994 mm. Considerou-se esse período pela sua representatividade em um ciclo
hidrológico de 12 meses, 1087 mm de setembro de 2005 a agosto de 2006, sendo que a amostragem cobriu 79 % do
total precipitado no período analisado (785 mm).
O equilíbrio iônico entre cátions e ânions das amostras de água de chuva analisadas para a área experimental USL (Fig.
2), atestou a qualidade analítica do protocolo estabelecido, mesmo em uma condição de baixa força iônica como é o
caso das águas pluviais. Pôde-se observar que a razão ∑+/∑- aproximou-se de 1, revelando que os principais íons foram
determinados nas amostras analisadas e que houve equilíbrio entre os mesmos.
A “figura 3” ilustra a partição porcentual, calculada a partir das concentrações molares, dos cátions e ânions nas águas
de chuva amostradas no período estudado. Observou-se que as espécies dominantes no período de estudo foram o
HCO3- e o NH4+, com 66,40% e 30,4%, respectivamente, do total de ânions e cátions presentes na água de chuva;
mostrando a influência dos mecanismos de formação e dissolução do CO2 na atmosfera e a importância da forma
volatilizada do NH3 e sua dissolução na fase de transição vapor/condensação.
Dominância semelhante de cátions e ânions foi verificada para as regiões de Piracicaba e Santa Maria, na bacia do rio
Piracicaba (Lara et all. 2001), onde a composição química das águas das chuvas refletiu a forte influência do manejo da
cultura de cana-de-açúcar, principalmente pelos efeitos oriundos da queima de pré-colheita e da erosão mecânica
causada pelos ventos sobre o solo nu.

O predomínio dessas espécies químicas nas águas pluviais em zonas essencialmente agrícolas em que há queima de
biomassa, apesar de previsíveis, reforçam a importância deste trabalho, pois poucos dados podem ser verificados na
literatura.
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Figura 2. Equilíbrio iônico das amostras de água de chuva na área experimental USL, representado pela razão
soma de cátions / soma de ânions, durante o período estudado.
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Figura 3. Porcentual de ocorrência dos cátions e ânions majoritários presentes nas amostras de águas de chuva
no período estudado.
Os transportes total e específico, equações (1) e (2), de solutos pelas águas de chuvas durante o período analisado foram
calculados pelo método estocástico, adaptando-se a metodologia desenvolvida por Mortatti et al. (1997) e Probst
(1992), utilizada para o cálculo de transporte fluvial de solutos.
TP = [∑ (Pi . Ci) / ∑Pi)] P . A . 10-6

(1)

onde TP é o transporte pluvial total da espécie química (kg período-1) ocorrido para a área experimental, Pi é a
precipitação medida no dia da amostragem (mm dia-1); Ci é a concentração medida para cada dia de amostragem (mg L1
), ∑ Pi é a somatória das precipitações dos dias de amostragem, P é a precipitação total para o período de interesse (mm
período-1), A é a área do experimento (m2) e o fator 10-6 corresponde à correção da massa e do tempo no cálculo do
transporte pluvial em quilogramas no período.
TPE = TP . A

(2)

onde TPE é o transporte pluvial específico da espécie química (kg ha-1 período-1) e A é a área (ha).
As espécies químicas que apresentaram os maiores transportes (tabela 1) foram o HCO3- e o Ca2+, com 185,62 e 24,79
kg período-1, respectivamente, refletindo a forte influência das práticas agrícolas da cultura da cana-de-açúcar. O
HCO3-, juntamente com o NO3- e o NH4+, podem estar associados ao manejo da cultura em si, como reflexo da liberação
de gases oriundos da queima de pré-colheita e do aumento da atividade microbiana no solo. Já o Ca2+ e o SO42- ,
presentes na atmosfera e transportados pelas chuvas, podem estar associados à reforma de áreas, com o preparo para o

plantio, quando o gesso e o calcário são utilizados como corretores do solo e podem ser transferidos à atmosfera durante
a sua aplicação ou serem removidos pela erosão mecânica causada pelos ventos.
Tabela 1. Transporte pluvial de solutos, total e específico, para o período estudado.

HCO3ClNO2NO3PO43SO42Na+
NH4+
K+
Mg2+
Ca2+
Total (TDS)

Transporte Total
(kg período-1)
185,62
18,66
5,55
28,38
9,10
20,94
14,02
14,57
14,94
6,72
24,79
343,29

Transporte Específico
(kg ha-1 período-1)
36,54
3,67
1,09
5,59
1,79
4,12
2,76
2,87
2,94
1,32
4,88
67,57

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados ainda são preliminares e, portanto, um balanço anual do transporte pluvial dos solutos ainda
não foi estabelecido. Cabe salientar que os mesmos resultados serão correlacionados com a química da solução do solo
para o estabelecimento de possíveis relações químicas durante o desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar,
contribuindo com o projeto temático “Rendimento da cana-de-açúcar em ciclos consecutivos associados ao efeito
residual e às transformações do N e S no solo, em sistema conservacionista”. (Proc. FAPESP nº 2002/10534-8).
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Abstract
This work presents chemical data of 20 marine bioclast and siliciclast sediment samples from the Continental Platform
adjacent of Pernambuco state coast. This geochemical study is part of the Granmar Project – Marine Aggregates of
Brazil, whose main aim is to map the mineral marine resources of Brazilian shallow continental platform, up to 30m
deep. The samples were collected at the Pernambuco southern coast, between Recife and Porto de Galinhas cities. They
are representative of marine aggregates potential deposits. Among the samples, 11 are bioclast sediments and 09 are
siliciclast sediments. The results show that the bioclast sediments are mainly CaCO3 with minor MgCO3; 02 samples
show anomalous values of Mn, Cu e Sr; these oligoelements are found in calcareous algae. Among the siliciclast
sediment samples, chemical anomalies of Ti, Th, Fe, Pb and As were found; Ti an Th are probably related with
monazite sand deposits and Fe, Pb and As may belong from anthropogenic activities.
Key words: Geoquímica, sedimentos marinhos, plataforma continental, Pernambuco.
O presente trabalho apresenta o resultado de análises químicas realizadas em 20 amostras de sedimento marinho
coletadas na plataforma continental rasa adjacente à costa do Estado de Pernambuco. Este levantamento geoquímico
constitui uma parte dos trabalhos do Projeto Granmar – Granulados Marinhos do Brasil, executado pela CPRM (Serviço
Geológico do Brasil), o qual tem por objetivo o mapeamento dos recursos minerais marinhos na plataforma continental
de águas rasas do Brasil, até a isóbata de 30 metros, com foco na avaliação da potencialidade mineral de granulados
marinhos e na obtenção de informações técnicas que permitam o conhecimento do ambiente marinho e o
dimensionamento das suas limitações. Na costa de Pernambuco o Projeto Granmar totalizou 2.621,47 Km2 de
levantamento batimétrico e sedimentológico, com 852 amostras coletadas. A figura 1 mostra o mapa de pontos do
levantamento sedimentológico e os pontos de coleta das amostras analisadas quimicamente.
Os resultados aqui apresentados referem-se a amostras coletadas em parte do litoral sul de Pernambuco, entre
Recife e Porto de Galinhas. O objetivo é a caracterização química de possíveis depósitos de granulados de origem
siliciclástica ou bioclástica. Assim, as amostras analisadas são representativas de depósitos potencias, delimitados a
partir de análise sedimentológica prévia. As amostras foram coletadas, por uma draga pontual de superfície do tipo Van
Veen, a bordo de um Barco Sinuelo, apropriado à coleta de dados em mar raso, e posicionadas com GPS. Das 20
amostras selecionadas, 09 são de sedimentos siliciclásticos ou predominantemente siliciclásticos, e 11 são de
sedimentos bioclásticos, ou predominantemnte bioclásticos. Depois de quarteadas, foram pesados 1,0 g de cada amostra
para ser analisada. As alíquotas foram atacadas por 6,0 ml de HCL-HNO3-H2O, na proporção 2-2-2, a 95ºC por uma
hora, diluídas para 10,0ml e analisadas por ICP-AES e MS, para 53 elementos (Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Mn, Fe,
As, U, Au, Th, Sr, Cd, Sb, Bi, V, Ca, P, La, Cr, Mg, Ba, Ti, B, Al, Na, K, W, Sc, Tl, S, Hg, Se, Te, Ga, Cs, Ge, Hf, Nb,
Rb, Sn, Ta, Zr, Y, Ce, In, Re, Be, Li, Pd, e Pt). A tabela da figura 2 mostra os dados de Ca e Mg, além de elementos
com concentrações anômalas, como Mn, Cu, Sr, Ti, Th, Fe, Pb e As.
Os resultados mostraram que os sedimentos bioclásticos são formados predominantemente por CaCO3 (27,439,95% de Ca e 0,8-3,58% de Mg). Dentre as amostras analisadas 02 chamam atenção por apresentarem concentrações
anômalas de Mn (119,00ppm - amostra FDU028), As (19,1ppm – amostra FDU028), Cu (9,77ppm – amostra FDU029)
e Sr (7.934ppm – amostra FDU029). Mn, Cu e Sr são alguns dos oligoelementos possíveis de serem encontrados em
algas calcárias. Observa-se, inclusive, que a amostra que apresenta anomalia de Sr é a mesma que apresenta a menor
concentração de Mg, sugerindo uma substituição química. A presença de As em concentração superior à média pode ter
uma contribuição antropogênica, considerando que a amostra está situada próximo a foz do Rio Jaboatão, conhecido
pelo alto grau de degradação ambiental.
Entre os sedimentos siliciclásticos, observa-se anomalias de Ti (0,25 ppm – amostra FDU043), Th (4,6 ppm –
amostra FDU043 e 4,1 ppm – amostra FDU039), Fe (1,27 ppm – amostra 038), Pb (3,68 ppm – amostra 036) e As (40,8
ppm – amostra 038). As amostras que contém concentrações anômalas de Ti e Th estão localizadas na região de Gaibú
(Cabo de Santo Agostinho) e Suape (Ipojuca), onde são conhecidos depósitos de areia monazítica. A análise
mineralógica dessas amostras revelou a presença de ilmenita, rutilo e monazita no sedimento. As anomalias de Fe, Pb e
As são, provavelmente, decorrentes de contaminação ambiental, uma vez que a análise mineralógica não revelou a
presença de minerais que pudessem justificar tais concentrações. Por outro lado, as amostras estão situadas próximas a
desembocadura de rios com problemas de degradação e contaminação ambiental (Capibaribe, Jaboatão e Ipojuca) e do

Complexo Industrial e Portuário de Suape, que é uma fonte potencial de contaminação ambiental, inclusive por esses
metais.

Figura 1 – Mapa de localização das amostras analisadas.

Amostra
FDU 024
FDU 025
FDU 026
FDU 027
FDU 028
FDU 029
FDU 030
FDU 031
FDU 032
FDU 033
FDU 033
FDU 034
FDU 035
FDU 036
FDU 037
FDU 038
FDU 039
FDU 040
FDU 041
FDU 042
FDU 043

Classificação
Bioclástico
Bioclástico
Bio/Siliciclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Bioclástico
Siliciclástico
Silici/Bioclástico
Siliciclástico
Siliciclástico
Siliciclástico
Silici/Bioclástico
Siliciclástico
Siliciclástico
Siliciclástico

Ca
(%)
30,01
33,87
28,63
32,63
33,33
36,95
32,72
27,40
33,36
32,87
34,00
33,22
12,57
16,11
12,89
6,13
8,11
22,26
15,07
3,87
0,66

Mg
(%)
2,73
3,27
2,86
3,18
2,75
0,80
3,58
2,62
3,17
2,76
2,85
3,37
1,28
1,49
1,21
0,63
0,75
1,90
1,36
0,40
0,07

Mn
(ppm)
18
25
28
49
119*
37
9
33
46
36
37
38
54
59
53
57
52
22
90
51
58

Cu
(ppm)
2,69
2,42
2,69
5,59
2,33
9,77*
2,07
2,37
3,23
2,33
2,51
3,78
5,06
4,06
4,83
5,98
6,38
3,80
5,52
6,74
6,81

Sr
(ppm)
3033,6
3120,1
2149,7
3506,4
3120,6
7934,1*
2978,3
2191,9
2652,2
3770,4
3924,9
3137,1
713,0
1076,8
844,5
365,8
500,7
1552,0
966,4
212,4
50,2

Ti
(%)
0,002
0,002
0,001
0,003
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,002
0,002
0,002
0,001
0,002
0,002
0,005
0,024
0,003
0,002
0,002
0,25*

Th
(ppm)
0,4
0,4
0,7
0,7
0,8
0,3
0,1
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
1,1
1,0
0,9
1,7
4,1*
0,9
1,2
1,1
4,6*

Fe
(%)
0,22
0,21
0,44
0,38
0,54
0,39
0,08
0,31
0,31
0,28
0,28
0,34
0,54
0,39
0,41
1,27*
0,53
0,32
0,54
0,55
0,60

Pb
(ppm)
1,26
1,32
1,84
1,98
2,21
1,49
0,58
1,45
1,37
1,63
1,78
1,41
1,93
3,68*
2,64
2,35
1,66
1,48
2,49
1,05
1,53

As
(ppm)
4,3
3,7
11,3
5,6
19,1*
2,8
1,2
6,8
5,2
5,7
3,3
4,3
7,9
6,7
4,8
40,8*
2,4
4,5
10
2,9
0,5

Figura 2 – Concentrações de Ca, Mg, Mn, Cu, Sr, Ti, Th, Fe, Pb e As nas amostras analisadas.
(*) concentrações anômalas

As principais conclusões que podem ser extraídas desse levantamento são: 1 – os sedimentos bioclásticos na área
estudada são constituídos predominantemente por CaCO3 e contém, além de Mg, oligoelementos comuns em algas
calcárias, tais como, Mn, Cu e Sr; 2 - anomalias de Ti e Th corroboram a presença de depósitos de areia monazítica na
área estudada; 3 – rios com problemas de contaminação e degradação ambiental, tais como, Capibaribe, Ipojuca e
Jaboatão, e o Complexo Industrial e Portuário de Suape, podem estar contribuindo para a presença de Fe, Pb e As, em
concentrações anômalas, nos sedimentos marinhos da área estudada.
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ABSTRACT
The soils around two industrial landfills located at the Sinos valley, Rio Grande do Sul state, Brazil, are
contaminated in different ways. One of the landfills is located in a fluvial plain with superficial thin sediments composed
of expansive clays. In this place, metals as Cr, Co, Ni, Cu, Pb, Zn, Ba have concentrated more than surround the other
landfill which is located in a low hill of sedimentary arenitic rocks. Those metals have also accumulated in tissues of
plants of the investigated places. The accumulation in plants tissues is bigger in the arenitic terrain than in the clayed
terrain. Plants have accumulated more Mn, Zn, Ba and Cu than other metals.
Key words: industrial pollution, sinos valley, soil-plant system
INTRODUÇÃO
O estado de contaminação ambiental de áreas de depósitos de resíduos sólidos industriais da cadeia produtiva
do couro no vale do rio dos Sinos foi verificado a partir de estudos geoquímicos e biogeoquímicos dos solos e plantas
do entorno de dois depósitos de resíduos industriais nos municípios de Novo Hamburgo e Estância Velha. O lixão da
Vila Kroeff situa-se na planície fluvial do Rio dos Sinos, Município de Novo Hamburgo e o aterro industrial Utresa,
que recebe resíduos industriais em geral, principalmente resíduos da cadeia produtiva do couro, situa-se em terreno de
rochas sedimentares da Formação Pirambóia, no Município de Estância Velha. Estes aterros contribuíram e continuam
contribuindo para a poluição ambiental da região. A Utresa foi apontada pelo Ministério Público do RS como a
principal responsável pela mortandade de 86 toneladas de peixes no Rio dos Sinos, em outubro de 2006, o maior
acidente ambiental já registrado nesta bacia hidrográfica.
Entre os impactos ambientais característicos desta região, a diluição de efluentes domésticos e industriais nos
corpos de água pode ser considerada como um dos mais relevantes, contaminando os sedimentos e a água.
Neste estudo verificou-se que, nas duas áreas focalizadas, a poluição do solo apresenta características distintas,
condicionadas pelo relevo, composição mineralógica e granulométrica, afetando também os tecidos vegetais .
MATERIAIS E MÉTODOS
No entorno dos 2 aterros foram coletadas amostras de 100g de solo, a 30 cm de profundidade, e plantas
monocotiledôneas e dicotiledôneas, sendo solos e plantas amostrados nos mesmos locais.
Nas amostras de solo foram realizadas análises mineralógicas por difração de Raios X, e granulométricas. Foi
usado o difratômetro SIEMENS - D5000 com goniômetro θ−θ, do Instituto de Geociências da UFRGS, radiação é Kα
em tubo de Cu nas condições de 40kV e 25mA. Foram analisadas a mineralogia da fração total e da fração argila.
Nas amostras de solo da vila Kroeff foi determinada a concentração dos metais Y, Pb, Ni, Co, Cu, Ga, Sr, Zr,
Zn, Nb, Rb, As, Cr, Ba, por Fluorescência de Raios X.
Os solos da Utresa foram preparados segundo o método de digestão ácida 3050 da United States
Environmental Protection Agency (USEPA) para posterior análise por Espectrometria de Emissão Óptica em Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP_OES). Foi determinada a concentração dos metais Cu, Zn, Mn, Cd, Cr, Ni, Pb, Ba, Co,
As.
A metodologia de preparação das amostras de tecido foi de digestão úmida nitrico-perclórica e os limites de
detecção são os seguintes: Cobre 0,4 mg/kg, Zinco 2 mg/kg, Manganês 4 mg/kg, Cádmio 0,2 mg/kg, Cromo 0,4 mg/kg,
Niquel 0,4 mg/kg, Chumbo 2 mg/kg, Bário 1 mg/kg, Cobalto 0,4 mg/kg, Arsênio ~ 2 mg/kg. As análises foram feitas por
Espectrometria de Emissão Óptica em Plasma Indutivamente Acoplado, (ICP_OES), na Faculdade de Agronomia da
UFRGS.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os solos do entorno do aterro da Vila Kroeff, na planície de inundação do rio dos Sinos são escuros pela maior
percentagem de carbono orgânico, preservado pelo terreno plano e também apresentam restos de couro. Os solos da
UTRESA são marrons, com menor percentagem de carbono orgânico, o terreno é suavemente ondulado.
Na Tabela 1 são apresentadas as características dos terrenos no entorno dos aterros analisados: relevo,
formação geológica, granulometria e mineralogia dos solos, percentagem de carbono orgânico, altitude e vegetação.

Tabela 1
Aterros
Relevo
Formação geológica

Vila Kroeff (K)
UTRESA (U)
Plano
Suavemente ondulado
Sedimentos quaternários planície de Formação Pirambóia - arenitos finos com
inundação do rio dos Sinos
cimento argiloso.
Granulometria dos solos Argila 30-66%
Argila 9-19%
Silte 9-31%
Silte 1-30%
Areia fina 1-17%
Areia fina 48-55%
Areia grossa 2-43%
Areia grossa 3-38%
Mineralogia dos solos Esmectita, caolinita, quartzo, hematita, Esmectita, vermiculita, caolinita, quartzo,
fração total
rutilo, cristobalita
hematita, dolomita
Carbono orgânico
1,4 – 6 %
0,27% -2%
altitude
9m
10-40 m
vegetação
Mata Ciliar de planície de inundação
Campo com mata nos vales

A granulometria dos solos amostrados na planície fluvial do rio dos Sinos é predominantemente fina nos
primeiros 30 cm de profundidade, correspondendo ao esperado para depósitos de acreção lateral. Foi identificada uma
composição mineralógica variada: esmectitas, caolinita, quartzo, hematita, rutilo e cristobalita, provavelmente originada
do intemperismo das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, nas nascentes do rio dos Sinos. Quanto ao substrato
rochoso da Utresa, Machado & Freitas (2006) descrevem rochas correlacionadas com a Formação Pirambóia, com
camadas síltico-arenosas avermelhadas de matriz argilosa com arenitos finos a muito finos, avermelhados, com cimento
calcífero. Sobre estas rochas, o terreno é suavemente ondulado e os solos contém vermiculita, caolinita, quartzo,
hematita e carbonato.
A Tabela 2 apresenta os resultados das análises químicas para metais pesados nos solos da Vila Kroeff e
também os teores de elementos traço em solos de depósitos sedimentares do cerrado brasileiro de Marques et al.(2004).
Tabela 2
Amostra
K1
K2
K3
K4
s.d.s
Y
39
16
29
31
25
Pb
70
23
42
40
15
Ni
44
13
21
22
13
Co
32
nd
12
15
4
Cu
94
41
35
42
18
Ga
29
10
19
19
35
Sr
92
46
78
71
17
Zr
254
184
310
281
458
Zn
355
57
81
90
31
Nb
30
13
27
26
47
Rb
76
43
68
68
24
As
19
5
10
11
n.a.
Cr
1744
214
225
205
194
Ba
467
303
438
406
71
Comparando os teores de metais dos solos da Vila Kroeff com dados normais máximos de metais nos solos
formados a partir de depósitos sedimentares brasileiros (Marques et al. 2004), verifica-se que a principal anomalia é a
alta concentração de Cr, no ponto K1 situado na margem do banhado, e Zn. Também os teores de Ba estão elevados.
O comportamento do Cr em solos é controlado pelos minerais do solo e a matéria orgânica. Bradl (2004) aponta
que os óxidos de ferro, como a hematita, exibem fortes afinidades com o Cr (VI) seguidos por Al2O3, caolinita e
esmectita. Já a adsorção do Cr (III) é rápida e específica na presença de óxidos de Fe, Mn e argilominerais, crescendo a
adsorção na presença de matéria orgânica. Portanto, considerando a mineralogia dos solos, constituídos de
argilominerais e óxidos de ferro, a presença do Cr (VI) é provável, assim como a matéria orgânica (66%) no ponto K1
pode estar associada ao Cr (III). A anomalia de Zn estaria associada às argilas do tipo 2:1 como a esmectita que exibe
grande capacidade de fixar o Zn (Bradl, 2004). Quanto ao Ba que está acumulado em excesso (em relação aos solos
brasileiros do cerrado) nos quatro pontos amostrados, pode-se associar a maior acumulação no ponto K1 à quantidade
de argila (66%). Esta explicação é válida para todos os outros elementos que aí mostraram maior acumulação.
A poluição por metais pesados por um longo período de tempo pode causar dano crônico nos organismos,
sendo que uma das formas de determinar a extensão da contaminação é pela medição dos níveis de contaminação em
plantas. O solo é a principal fonte de elementos traço das plantas, seja como poluente, seja como nutriente, sendo que as
condições de oxidação do solo e o pH condicionam a mobilidade e disponibilidade dos elementos (Kabata-Pendias;
2004).
A Tabela 3 apresenta a acumulação de metais pesados em mg/kg nas plantas monocotiledôneas (m) e
dicotiledôneas (d) amostradas na Vila Kroeff.

Tabela 3
K1m
K2m
K3m
K4m
K2d
K3d
K4d

Cu
20
8
9
5
12
13
10

Zn
125
66
77
82
72
80
52

Mn
201
543
962
540
0,16%
604
893

Cd
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,9
<0,2
0,2

Cr
9
5
2
2
10
3
6

Ni
3
4
3
2
6
4
6

Pb
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Ba
21
33
37
9
157
7
107

Co
1
2
3
1
3
2
3

As
<2
<2
<2
<2
3
<2
<2

A acumulação mais alta de metal é a de Mn nos tecidos vegetais de todos os pontos, especialmente nos tecidos de
dicotiledôneas em K2.
Em K1 o metal que mais acumulou nos tecidos, depois do Mn, foi o Zn; o Ba e Cu apresentaram acumulações
praticamente iguais.
No ponto K2 e K4 as acumulações de Ba nas plantas dicotiledôneas superam as de Zn, diferindo da tendência
geral do Zn acumular mais do que o Ba.
No ponto K3, o Cu acumulou mais do que o Ba nas dicotiledôneas. nos outros pontos o Ni e Cu acumularam mais
nas dicotiledôneas..
Segundo Kabata-Pendias (2004), Zn, Co, Ni e Cu são mais facilmente disponibilizados pelas plantas em
condições oxidantes e pH<3 . Cunha et al. (2004) encontraram concentrações de Zn 12 a 18 vezes mais nas plantas do
que nos solos de rochas ultramáficas. Portanto as acumulações dos elementos essenciais Zn e Cu nos tecidos poderiam
ser explicadas pelas condições oxidantes do solos e pH ácido.
Cunha et al.(2004) estudaram os padrões de absorção, translocação e acumulação de íons metálicos Ni, Cr e Co
em plantas de solos sobre rochas ultramáficas. Nestas plantas as concentrações de Cr variaram de 109-716 ppm. Estes
valores são elevados se comparados com os valores encontrados nos tecidos de plantas da Vila Kroeff, compatíveis com
o nanismo dos vegetais de terrenos ultramáficos e incompatíveis com a exuberância das plantas da planície de inundação
do rio dos Sinos. Supõe-se que a máxima concentração de Cr está contida nas raízes (solo) onde o Cr é imobilizado
segundo Shanker et al. (2005).
Nas plantas da planície fluvial do rio dos Sinos (Vila Kroeff) há maior acumulação de Mn, Zn, Ba e Cu do que
outros elementos, sendo que as monocotiledôneas acumulam mais Zn do que as dicotiledôneas e estas acumulam mais
Mn, Ba e Cu.
A Tabela 4 apresenta as análises químicas em mg/kg. de metais pesados nos solos de vales e morros do
entorno da Utresa e de solos em rochas sedimentares (srs) do cerrado brasileiro discutidas por Marques et al. (2004).
Tabela 4
Amostra
pH
Cu
Zn
Mn
Cd
Cr
Ni
Pb
Ba
Co
As
U1 (vale)
3,9
4
3
34
0,2
104
3
7
34
31
2
U2 (vale)
4,3
9
25
892
0.8
88
6
18
153
21
21
U3 (morro)
4,2
4
7
78
0.5
8
3
11
34
5
22
U4 (morro)
4,4
1
2
7
0.2
3
1
6
11
1
5
srs
18
31
347
194
13
15
71
4
O Aterro industrial da UTRESA é caracterizado por receber para depósito grande quantidade de pó de
rebaixadeira de couro curtido ao cromo. O fluxo das águas sub-superficiais que se infiltram no terreno alto e arenoso
(aterro) atinge os vales (os arroios Cascalho, U2 e Portão, U1) e tem potencialidade de contaminar as águas superficiais
com cromo III e/ou VI, já que o cromo VI é solúvel em qualquer pH e o cromo III, abaixo de pH 5 (Pourbaix, 1963).
Assim, as principais anomalias geoquímicas destes solos aparecem nos terrenos mais baixos: Mn e Ba no ponto U2 e Co
nos pontos U1 e U2. O Mn pode existir em vários estados de oxidação, em vários estados cristalinos e pseudo
cristalinos, co-precipitando com óxidos de Fe; é também fortemente adsorvido por argilominerais (esmectita encontrada
em U1 e U2), seja na estrutura cristalina ou fora dela, aumentando a adsorção com o aumento do pH.
As concentrações de Ba no ponto U2 (margem de arroio) têm possível origem na percolação de chorume vindo
do aterro. Ettler et al. (2006) encontraram teores de Ba, Mg, Fe, Mn, e Sr significativamente mais altos no chorume, do
que outros elementos. Para Huisman et al. (1997) a presença de Ba em solos poluídos seria devido à correlação Ba-K
provavelmente porque o Ba substitui diretamente o K no retículo cristalino de minerais com K enquanto outros metais
pesados substituem principalmente Al e Si nos filossilicatos.
As plantas da UTRESA acumulam os metais Mn, Zn, Ba, Cu, Cr, Co; as monocotiledôneas acumulam mais Mn
do que as dicotiledôneas; estas acumulam mais Zn, Ba, Cu, Cr, Co do que aquelas. Os tecidos analisados acumulam
mais Cr que na Vila Kroeff.
Quanto à relação solo/planta, na Utresa, no caso do Cu, Zn e Mn as concentrações nas plantas são, no geral,
maiores que nos solos. As dicotiledôneas acumularam mais Ba do que as monocotiledôneas. A acumulação do Ba em
plantas interfere na nutrição com S e Ca, embora o parâmetro mais sensível ao Ba seja a concentração de K nas folhas,
que, segundo Llugany et al (2004), é reduzida mesmo em concentrações que não afetam o crescimento da planta.

A Tabela 5 apresenta a acumulação de metais pesados nas plantas coletadas na Utresa, monocotiledôneas (m) e
dicotíledôneas (d).
Tabela 5
Cu
Zn
Mn
Cd
Cr
Ni
Pb
Ba
Co
As
U1m
9
61
557
<0,2
6
4
<2
30
2
<2
U2m
10
71
317
0,2
5
4
2
32
2
3
U3m
12
68
356
0,2
6
2
<2
17
1
<2
U4m
5
54
261
0,2
3
1
<2
16
<0,4
<2
U1d
8
84
613
<0,2
4
3
<2
122
1
3
U2d
14
81
133
<0,2
4
3
<2
159
2
3
U3d
17
78
330
0,2
10
1
<2
77
1
3
U4d
6
34
261
0,2
4
2
<2
35
7
<2
CONCLUSÕES
Na planície fluvial em que se situa o aterro Kroeff, a granulometria mais fina dos sedimentos e os argilominerais
expansivos contribuíram para a elevada concentração do Cr nos solos . Também os metais Co, Ni, Cu, Zn e Ba devem
sua acumulação aos componentes argilosos e ao terreno plano. Quanto à acumulação dos metais pelas plantas, verificouse que o Cr é pouco absorvido. Já o Co, Ni, Cu, Zn e Ba são acumulados pelas plantas. Destas, as dicotiledôneas
acumularam mais Ba do que as monocotiledôneas.
No terreno sedimentar ondulado em que se encontra a Utresa, verificou-se que a principal contaminação dos
solos é por Mn, Ba e Co nos vales. Os solos predominantemente arenosos não concentraram o Cr, que é provalvelmente
conduzido das áreas mais altas onde se encontra o aterro, para os cursos de água. Dentre os componentes dos solos da
Utresa, a vermiculita parece estar associada à acumulação de Ba, que substitui o K nestes minerais. O Ba acumula mais
nas dicotiledôneas do que nas monocotiledôneas, sendo em alguns pontos, mais abundante nos tecidos que nos solos.
Também o Zn apresenta acumulação significativa nos tecidos, mais nas dicotiledôneas do que nas monocotiledôneas. A
granulometria arenosa e o relevo ondulado parecem contribuir para a mobilidade dos metais que acumulam mais nos
vales do que nos morros e mais nas plantas do que nos solos (Ni, Cu, Zn), se comparados com o terreno da Vila Kroeff.
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ABSTRACT Peraluminous pegmatitic granites were frequently referred as possible source granites of the Ta-Be-LiSn-bearing granitic pegmatites of the Borborema Pegmatitic Province (BPP) in the Seridó Foldbelt, northeastern Brazil.
However, a detailed petrographical, geochemical and geochronological characterization of this granite type is lacking in
the literature. Based on a first U-Pb isotope age of 528±12 Ma in monazite from one pegmatitic granite, this particular
intrusion was discarded by other authors as possible source of the mineralized pegmatites, which yielded ages between
509 and 515 Ma (U-Pb isotopes in columbite group minerals). Good exposures of these pegmatitc granites in quarries
for exploitation as dimension stones allow recognizing four textural-compositional facies identical to those described as
source granites in other pegmatite fields in Canada, namely a facies rich in perthitic-graphic megacrysts, a sodic banded
aplite facies, a pegmatite facies and a medium to fine equigranular leucogranite facies. REE spidergrams are also
similar to the Canadian counterparts. Preliminary chemical U-Th-Pb electronmicroprobe analyses of uraninite and
xenotime in the largest intrusion of this granite type in the BPP yielded an age of 520±10 Ma. Therefore this granite
type is still to be seriously considered as possible source for the mineralized pegmatites.
Keywords: chemical U-Pb-Th dating; pegmatitic granites; Borborema Pegmatitic Province.
INTRODUCTION Pegmatitic granites in the Seridó Foldbelt, in the central part of the Northern Domain of the
Borborema Geotectonic Province in northeastern Brazil, were referred by many authors as late phase of Neoproterozoic
to Eopaleozoic granitic activity. A few authors recognized this granite type as related with or probable source of the TaBe-Li-bearing granitic pegmatites of the Borborema Pegmatitic Province (BPP) (Da Silva 1993 and Da Silva et al.
1995, Araújo et al. 2001, Baumgartner et al. 2006). Despite this potential importance, probably because of the usually
small size of the intrusions of these pegmatitic granites, most of them are not represented in the geological maps and
have never been studied or described in detail. Only more recently some geochemical characteristics (Da Silva et al.
1995, Baumgartner et al. 2006) established the peraluminous, S-type, character. Geochronological studies by
Baumgartner et al. (2006) suggested an age of 528+ 12 Ma (U/Pb in monazite) for this granite type. Based on this age
and on U/Pb isotope dating in columbite group minerals from pegmatites, with ages between 509 and 515 Ma,
Baumgartner et al. (2006) discard the analyzed pegmatitic granite intrusion, 1 km west from the Carnauba dos Dantas
town, State of Rio Grande do Norte (n° 5 in Fig. 1), as possible source of the mineralized pegmatites. The petrographic
description of these pegmatitic granite intrusions from the Borborema Pegmatitic Province (BPP), their geochemical
characteristics as described in the literature and a new age determination in the largest exposure of such an intrusion
will be discussed as contribution to the evaluation of this granite type as possible source of the mineralized pegmatites.
GEOLOGY The BPP overlaps the eastern and southeastern part of the Seridó Foldbelt (SFB) in the middle of the
Northern Domain (northward of the Patos Lineament) of the Borborema Tectonic Province. The SFB is composed of
the Neoproterozoic supracrustal sequence known as Seridó Group, which overlays Meso- and Paleoproterozoic
orthognaissic-migmatitc-paragneissic basement rocks with some small Archean nuclei, which dominate eastwards and
westwards of the SFB. The Seridó Group is composed of the basal gneisses, marbles, calcisilicatic and amphibolitic
rocks of the Jucurutú Formation, overlain by quartzites and metaconglomerates of the Equador Formation and the
topmost sillimanite-cordierite-garnet bearing biotite schist of the Seridó Formation. The biotite schists and quartzites
and metaconglomerates are the host rocks of respectively 80 and 10% of the more than 750 known mineralized granitic
pegmatites of the BPP. The remaining 10% of the pegmatites are intruded in Neoproterozoic granites, Jucurutú gneisses
or basement rocks.
The lack of a consistent zonal distribution of different pegmatite subtypes surrounding a large central granitic
intrusion in the BPP led some authors to the suppose an anatectic origin of the pegmatites as alternative of an igneous
origin.
The ages so far obtained for other Neoproterozoic Granites in the SFB range between 550 and 630 Ma (Jardim de Sá
1994, Legrand et al 1991) allow discarding these as source of the pegmatites. Ages of mineralized pegmatites obtained
before 1970 range from 460 to 530 Ma (U/Pb in Uraninite, Rb/Sr in K-feldspar and micas. Recent data include Ar/Ar
biotite ages of 524 Ma (Araujo et al. 2005) and six U/Pb isotope ages in columbite between 509 and 515 Ma
(Baumgartner et al. 2006).
PETROGRAPHY OF THE PEGMATITIC GRANITES Intrusions of pegmatitic granites are widespread in the
BPP. They are most commonly of small size, with less than 1km2 of exposed area, occurring usually as dykes several

hectometers wide and less than 1km in length. That is probably the reason why the intrusions of this granite type are not
represented in most of the geological maps of the SFB. However even some larger intrusions, with 4 to 40km2 of
exposure area are frequently omitted. More than a dozen of such intrusions have been visited, but only four of them
were examined with some detail for this study, because, due to active exploitation as dimension stones, they allowed
good sampling conditions, aiming geochronological dating and petrographical and geochemical reconnaissance. The
selected intrusions for this study are the Picuí Pegmatitic Granite (no. 1 in Fig 1) 10km W of the town of Picuí-PB, a 4
by 10 km large intrusion extending NS, parallel to the enclosing biotite schists, the Marcação Quarry (No. 3 in Fig. 1),
in a NNW extending 0.2 by 0.8km large dyke 6km south of Currais Novos-RN and a 0.1 by 0.3km large intrusion 6km
N of the town of Pedra Lavrada-PB(no 2 in Fig. 1), both of them also intruded in the biotite schists, and the Galo Branco
Quarry (No 4 in Fig. 1) 2km northeast of the town of Equador-RN, 0.2 by 0.5km large, intruded in quartzites of the
Equador Formation. The most proeminent features common to most of these intrusions are an overall leucocratic to
hololeucocratic modal composition and a decimeter to meter sized compositional and textural banding, frequently with
more or less regular cyclic repetition of the different facies (Fig. 2).
The main textural-compositional facies distinguished in this granite type are: 1) a medium to coarse grained
equigranular leucocratic granite, with the grain size usually comprised between 3 to 20mm composed essentially of Kfeldspar, albite or oligoclase, quartz and subordinated muscovite and some biotite. Main macroscopically detectable
accessory minerals are garnet and, sometimes, black tourmaline and magnetite (“fine grained leucogranite” of Černý,
et al. 2005); 2) an equigranular fine grained leucogranite with compositional banding because of the change in the
modal proportions of sodic plagioclase, perthitic microcline, quartz and sometimes garnet or black tourmaline (“layered
sodic aplite” of Černý, et al 2005). In some thin layers garnet or black tourmaline may be concentrated to more than 10,
or rarely 30 modal %. 3) a very inequigranular leucogranite facies composed of very large (up to 100cm) megacrysts of
perthitic microcline(“pegmatitic leucogranite” of Černý, et al. 2005), usually with graphic quartz intergrowths in a
medium grained matrix similar to facies 1), with randomly oriented megacrysts. Some of them show signs of blastic
growth including relics of previous layered aplite. Zoning of the megacrysts is frequent, due to variations of the color
(cream, pink and white), of the grain size of the graphic intergrowth with quartz and perthite. 4) a “potassic pegmatite”
facies, composed of large oriented white, orange or pink perthitic megacrysts, which may show growth zones with
graphic quartz intergrowth, enveloping a central mass of quartz. This facies occurs either as concordant bands, as
pockets or as veins discordant to the general banding. The contacts with the other facies usually are diffuse. The
megacrysts are frequently zoned with perthitic cores and albitic rims.
Important minor accessory minerals are zircon, xenotime, monazite, cerianite, thorite, uraninite, apatite, rutile,
ferrocolumbite and manganocolumbite. They occur, mainly in facies 1 and 2 or in the matrix of facies 3, however are
usually recognizable only under the microscope. Some magnetite crystals of the Picuí Quarry contain exsolutions of
pyrophanite, gahnite, ilmenite and more rarely cassiterite. In the megacrysts and the quartz core of facies 4, rare-earth
bearing phosphates, zircon and columbite are only very rare.
Differences between various pegmatitic granite intrusions are due mainly to the overall color, which varies from
white or light grey (Galo Branco, and another intrusion 1km west of Carnauba dos Dantas) to creamy (Marcação
Quarry, Pedra Lavrada N) or light redbrown (Picuí Quarry). The color variation is due to the degree of alteration of iron
probably in the K-feldspar. Differences in the amount of accessory or minor main mineral components (garnet, black
tourmaline, biotite) are also observed but do not account for the color variations. While biotite is the main colored
component in the Picuí Quarry with very scarce garnet and tourmaline, the garnet is the most important colored
component at Marcação, Galo Branco and Pedra Lavrada N, with subordinated biotite and black tourmaline. Black
tourmaline is the most proeminent accessory in the Pedra Lavrada N intrusion.
GEOCHEMISTRY As already indicated by the frequency of garnet as main colored mineral, the whole rock
chemistry based on studies by Da Silva (1993) and Baumgartner et al (2006) confirm the peraluminous to slightly
metaluminous, alkaline to slightly subalcaline and S-type character of these pegmatitic granite intrusions. The REE
spidergrams of several bodies by Da Silva (1993) show a pattern very similar to that one observed by Černý, et al.
(2005) in samples of the Greer Lake intrusion in southeast Manitoba-Canada (Fig. 3). The diagram shows a more or less
flat REE distribution between 5 and 102 times the chondritic values, but with a disturbed character because of random
negative or positive anomalies of variable intensity mainly for Ce and Yb, and a consitent negative Eu and Nd, anomaly
with variable intensity. Total REE values are low, ranging between 6 and 90 ppm.
Isotope geochemistry (U/Pb and Rb/Sr) in feldspars according to Baumgartner et al. (2006) indicate a multiple Pb
source, mainly derived from old continental crust (> 2Ga), for the Pedra Lavrada N intrusion, based on the high
radiogenic lead values and the variable values in different samples. Variable lead isotope ratios are also observed in
feldspar from six mineralized pegmatites and are interpreted by these authors as due to variable amounts of host rock
assimilation.
CHEMICAL Pb-U-Th DATING BY ELECTRONMICROPROBE Chemical dating by electronmicroprobe analysis
of uraninite, xenotime or thorianite, according to the method described by Rhede et al. (1996) was tentatively tried,
using a Jeol Hyperprobe JXA 8500F in the Geoforschungszentrum Potsdam at 8kv, 10nA, 30 to 40 nm beam diameter

and 100 to 300 seconds acquisition times. The preliminary results are listed in table 1, and seem to be very consistent,
indicating an age of 520±10 Ma for the Picuí Pegmatitic Granite.
Analysed Point Mineral ZrO2 ThO2 UO2
Y2O3 PbO SiO2 P2O5 Total
Age Ma
HB460102-K9
Urn*
0.00 5.38 86.58 2.95
6.55 0.00 0.03
101.49 527
HB460102-K13 Urn
0.27 4.35 81.20 7.17
6.07 0.00 0.03
99.09
522
HB460102-K13 Urn
0.15 3.42 80.66 7.09
5.97 0.00 0.02
97.30
519
HB460102-K13 Urn
0.19 3.73 80.80 6.98
6.13 0.00 0.03
97.85
530
HB460102-K20 Xnt*
0.00 0.99 2.15
43.34 0.18 1.19 28.76 76.60* 526
HB460102-K27 Urn
0.20 5.21 87.92 3.36
6.47 0.00 0.06
103.22 514
HB460102-K27 Urn
0.20 5.79 88.29 3.24
6.41 0.00 0.01
103.94 506
HB460102-K27 Urn
0.27 5.28 84.98 3.39
6.29 0.00 0.10
100.31 516
HB460102-K28 Urn
0.02 5.79 86.45 3.29
6.34 0.00 0.04
101.93 512
Table 1 Chemical U-Pb-Th dating results by Electronmicroprobe * Urn=Uraninite, Xnt=Xenotime, REE not
analysed
CONCLUSIONS The obtained age for this largest pegmatitic granite in the BPP seems to be very well compatible
with the supposition that this intrusion in particular and that this granite type in general may be the source of the
mineralized pegmatites of the BPP. The error of the geochronological data on a pegmatitic granite intrusion (n° 5 in Fig.
1) by Baumgartner et al. (2006) overlaps the pegmatite ages obtained by Araujo et al. (2005) based on Ar/Ar method in
pegmatitic biotites. The data reported here for the Picui Pegmatitic Granite overlap both the data by Araujo et al (2005)
and those by Baumgartner et al (2006) for pegmatites of the province. The spread for both, the pegmatite and pegmatitic
granite ages, is still too large to allow discarding or confirming definitively this granite type as possible origin of the
pegmatites. The presence of columbite group minerals and cassiterite as accessory minerals and the petrographic and
geochemical similarities with source granites of other pegmatite fields are additional arguments in favor of the relation
of this granite type with the mineralized pegmatites.
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ABSTRACT
The municipality of Barra Bonita does not use its watershed surface waters for public needs which is done by the waters
coming from wells over Serra Geral and Guarani aquifers. The urban and agriculture occupation of the watershed may
be influencing directely on the degradation of the surface water resources and indirectly on the subsoil ones. Here we
have proposed a hydrogeochemical study that aimed to (1) characterize the dissolved and suspended loads in Barra
Bonita stream and tributaries and to (2) identify the relations between soil usage and water quality in the watershed.
Because of the lack of an environmental zoning plan for the municipality lands, this study will be important for further
watershed conservation projects and possible utilization of its waters as hydric source for public needs.
Key words: mechanical erosion, ionic balance, land use
INTRODUÇÃO
A unidade de estudo denominada bacia hidrográfica ou bacia de drenagem compreende os atributos físicos, químicos e
biológicos do ecossistema terrestre de uma determinada região. Está limitada topograficamente pelas curvas de nível do
terreno, desencadeando a convergência das águas precipitadas ou de corpos d’água superficiais localizadas dentro deste
limite para um canal de drenagem principal (rio, córrego, ribeirão) (Swami & Mattos, 1975). Segundo Odum (1988), o
estudo da bacia hidrográfica como um todo e não seus atributos isolados devem ser considerados quando se trata de
adequar a ocupação de sua área pelos interesses humanos. Da mesma forma, Jenkins et al. (1994) consideram a bacia
hidrográfica como unidade ideal para estudo, isto porque seus cursos de água refletem o resultado de toda a ciclagem
biogeoquímica que ocorre no seu entorno. O córrego Barra Bonita, assim como vários integradores de bacias de
drenagem ao longo do vale do médio Tietê, contribui para a poluição e aporte de sedimentos no rio Tietê, estes já
trazidos desde sua passagem por grandes centros urbanos como São Paulo. O presente estudo teve como objetivo
corroborar com dados de materiais dissolvidos e particulados do córrego Barra Bonita no entendimento dos processos
de ocupação do solo e sua relação com as atividades sócio-econômicas desenvolvidas na micro bacia.

ÁREA DE ESTUDO
O presente estudo se refere à micro bacia hidrográfica do córrego Barra Bonita (MC-Barra Bonita), localizada no
município de mesmo nome (S 22º 25’ 53,9” e WO 48º 32’ 34,8”), pertencente à unidade de gerenciamento de recursos
hídricos 13 (UGRHI 13), denominada Tietê-Jacaré (Fig.1). Entre os principais agentes de degradação ambiental da
micro bacia pode-se destacar o cultivo intensivo de cana-de-açucar em sua área e o despejo de efluentes domésticos e
urbanos “in natura” nas suas águas. A micro bacia do córrego Barra Bonita encontra-se sobre a depressão periférica do
estado de São Paulo, na região do médio-Tietê, onde as formações geológicas predominantes são as do Grupo São
Bento, ou seja, as formações Piramboia, Botucatu e Serra Geral.
Os basaltos da formação Serra Geral são a formação mais superficial do Grupo São Bento, apresentando composição
mineralógica simples, essencialmente constituídos de labradorita associada a clinopiroxênios (augita e as vezes
pigeomita) e, acessoriamente, titano-magnetita, apatita, quartzo e olivina ou seus produtos de transformação (IPT, 1981,
2000) Os solos da região onde a micro bacia está inserida, originados desta formação, são conhecidos como Terra Roxa
e tidos como bastante férteis, o que propiciou o predomínio de atividades agrícolas na região. As classes de solo
predominantes na micro bacia são: Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico, Terra Roxa Estruturada LR Eutrófica e
Latossolo Vermelho Escuro. A cobertura vegetal presente na micro bacia apresenta-se bastante diminuída e inexistente
em alguns cursos d’água, sendo que apenas em algumas propriedades rurais particulares, onde a atividade agrícola dá
lugar a atividades de subsistência e lazer é que foram identificados maiores fragmentos de floresta ciliar (Marconato et
al. (2004). Os dados hidrológicos referentes à precipitação na micro bacia, levantados junto ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRHI, 2005) permitiram identificar a sazonalidade das
chuvas e a distinção entre períodos úmido (Outubro a Março) e seco (Abril a Setembro). A classificação climática para
a micro bacia, segundo Koeppen, é do tipo Cwa, com verões chuvosos e invernos seco. Com relação aos dados de séries
históricas de vazão para o córrego Barra Bonita, os mesmos eram inexistentes devido ao fato deste recurso hídrico não
ser utilizado para o abastecimento urbano.

Figura 1. Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo no 13. Indicação da localização do
município de Barra Bonita e mapa da micro bacia do córrego Barra Bonita (A:Córrego Riachuelo; B: Córrego Barra
Bonita; C: Córrego da Conceição; D: Córrego dos Moraes.

PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM E PROCESSAMENTO
O ponto considerado exutório final da micro bacia do córrego Barra Bonita foi selecionado para a realização de
amostragens de água entre setembro/2005$ a dezembro/2006. Este estudo teve a preocupação em realizar coletas ao
longo das diferentes condições hidrológicas da micro bacia, durante períodos úmidos (altas vazões) , estiagem (baixas
vazões) e fases intermediarias da hidrógrafa, o que resultou em 10 amostragens no período. Para as coletas das amostras
de água foram utilizadas garrafas plásticas de 1L. As vazões no ponto considerado foram determinadas com o auxílio de
um fluxímetro para o registro da velocidade média das águas (m/s), a qual multiplicada pela área de uma seção
transversal (m2) determinada no ponto de amostragem, puderam ser obtidos os valores de vazão (m3/s). Para melhor
tratamento dos dados optou-se pela utilização da unidade de vazão em litros/segundo. As amostras de águas foram
submetidas a um processo de filtração manual à vácuo (300 ml) em filtros de milipore acetato (0,45 µm) para
quantificação, por gravimetria, da concentração de sedimentos finos em suspensão (Fss). O filtrado obtido foi utilizado
nas determinações de HCO3-, representado pela alcalinidade total, segundo o método de micro titulação de Gran. Parte
do mesmo filtrado foi submetido à cromatografia iônica para determinação da concentração dos principais íons
dissolvidos (Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, F-, Acetato, Cl-, NO2-, Br, NO3-, PO42- e SO42-). Alguns parâmetros físicoquímicos associados à qualidade da água, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica foram
analisados em campo logo após as coletas. Para verificação da qualidade analítica das amostras quanto aos íons
dissolvidos foi realizado o mesmo procedimento realizado por Probst (1992) que consiste no relacionamento entre a
soma dos principais cátions e anions dissolvidos, admitindo-se um erro no desequilíbrio iônico de até 10%. Tal
relacionamento para as amostras analisadas apresentou valores variando entre -6,88 e 9,05%.
.
SOLIDOS DISSOLVIDOS
Os dados referentes às concentrações de espécies químicas dissolvidas na micro-bacia do córrego Barra Bonita
permitiram a identificação de variações sazonais para a maioria das espécies analisadas como pode ser observado na
figura 3. O incremento nos valores de vazão foi determinante nos processos de diluição das espécies químicas
dissolvidas e no incremento das concentrações de material particulado em suspensão este último como resposta de um
maior escoamento superficial na micro-bacia em períodos chuvosos. Tal comportamento das concentrações em relação
às vazões tem sido reportado em estudos de bacias de diferentes escalas (Nkounkou e Probst, 1987; Probst et al., 1992;
Roy et al., 1999; Mortatti et al., 2003; Peters et al., 2005). A figura (XXX) mostram o comportamento das principais
espécies químicas dissolvidas na MC-Barra Bonita juntamente com suas respectivas curvas de diluição teórica.
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Figura 2. Comportamento das concentrações das principais espécies químicas dissolvidas e sua relação com as vazões
observadas juntamente com as curvas de diluição teórica de cada elemento
Observou-se que, com exceção dos íons HCO3- e Ca2+, a maioria das espécies químicas mantiveram suas concentrações
abaixo de sua respectiva curva teórica de diluição. O bicarbonato participa de quase todas as reações de intemperismo
químico dos minerais das rochas, sendo liberado durante a formação dos minerais secundários. A labradorita, mineral
primário dominante na formação Serra Geral, possui em sua constituição Ca plagiocásico, cujo intemperismo provoca a
liberação do íon Ca2+ e HCO3+ devido ao consumo de CO2 atmosférico durante este processo. Em estudos no rio Tietê e
Piracicaba, Bortoletto Jr. (2004) e Mortatti et al. (2003) puderam identificar o mesmo comportamento, atribuindo os
desvios de ambas as espécies em relação sua curva teórica a alteração de rochas principalmente silicatadas.
A partir das médias ponderadas pela vazão foi possível determinar a contribuição das principais espécies químicas
dissolvidas no total de sólidos dissolvidos (Fig.3). As principais espécies químicas presentes durante o período estudado
foram o HCO3- e o SiO2, representando cerca de 58% do total de sólidos dissolvidos (TDS). Tal comprovação esta
relacionada à base geológica da micro bacia, constituída principalmente por rochas silicatadas onde por meio de
intemperismo químico são formados o HCO3- e o SiO2. Ca2+ e Cl- responderam por 20% do TDS, sendo que o Cl- tem
sua origem associada a aportes antrópicos uma vez que na micro bacia são lançados os efluentes residenciais do
município “in natura”. O Ca2+ como produto do intemperismo das rochas silicatadas teve participação relativamente alta
na partição (%) das espécies químicas observadas.
+

NH4
0,51%

+

SiO 2
13,66%

Na
6,74%

+

K
2,57%
2+

Mg
3,75%
2+

Figura 3. Partição (%) das
principais espécies químicas
dissolvidas no TDS

Ca
10,07%
Cl
10,40%
NO 2
0,18%

-

HCO3
44,38%

2-

SO 4
4%

3-

PO 4
0,26%

-

NO3
3,38%

MATERIAL PARTICULADO
O material particulado em suspensão foi caracterizado quanto a sua concentração e relacionamento com as vazões
observadas. As vazões foram determinantes nas concentrações do Fss, sobretudo em coletas realizadas durante eventos

de chuva onde o escoamento superficial na área da micro bacia foi maior (Out/2005 e Dez/2006). Nestes dois meses, o
transporte de Fss foi da ordem de 11 e 38 ton dia-1 respectivamente, sendo que os menores valores de concentração e
vazão foram observados em Jun e Ago/2006, período considerado de estiagem na micro bacia. Com o intuito de se
comparar o transporte de Fss em diferentes micro bacias é necessário levar em conta a área de drenagem de cada uma.
A tabela 1 apresenta os dados de transporte específico observado durante as 10 coletas para a micro bacia do córrego
Barra Bonita Os dados não permitem uma comparação adequada das cargas transportadas entre a MC-Barra Bonita
devido à ausência de um valor médio das vazões diárias da micro bacia. Entretanto, avaliando-se os transportes diários
observados podemos observar que durante o pico da estiagem (Agosto/2006) o córrego Barra Bonita apresentou valor
de Fss bastante inferior aos observados para as bacias de médio e grande porte, ao passo que, nas coletas realizadas
durante eventos de chuva, os valores observados foram superiores às médias destas bacias. Bacias como a do Congo na
África apresentaram transporte especifico médio de 38 kg dia-1 km2 (3,4 106 km2, Nkounkou e Probst, 1987) enquanto
Bortoletto Jr, (2004) verificou transportes de 152 kg dia-1 km2 no rio Piracicaba (10987 km2) e Scardua (1994) 0,7 kg
dia-1 km2 em uma micro-bacia na região de Itatinga, SP. Esta observação salienta a importância do monitoramento
sazonal em estudos de bacias hidrográficas para uma correta estimativa das perdas de solo e propostas de mitigação dos
processos erosivos mecânicos.
data
-1
kg dia
-1
2
kg dia Km

09-05
10-05
127,4 10906,8
4,3
372,1

11-05
540,5
18,4

12-05
312,7
10,7

01-06
801,8
27,4

04-06
321,8
11,0

05-06
1926,1
65,7

06-06
229,1
7,8

08-06
199,6
6,8

12-06
38221,1
1304,0

Tabela 1 - Valores diários de transporte e concentração de sedimentos na MC-Barra Bonita no período estudado.
CONCLUSÃO
O estudo das espécies químicas dissolvidas na micro bacia do córrego Barra Bonita e as concentrações e transporte de
material particulado em suspensão foi realizado no período de Setembro/2005 a Dezembro/2006. Os dados observados
permitiram verificar que as concentrações de HCO3-, Ca2+ e SiO2 estiveram relacionadas a processos de intemperismo
químico da micro-bacia, enquanto que o Cl- esteve relacionado a contribuições pontuais de efluentes domésticos e
urbanos. A relação entre o aumento das vazões e aumento do Fss, evidenciou a contribuição do escoamento superficial
rápido na micro bacia durante eventos chuvosos.
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Integration of geoscientific information and environmental management – case
of Lithuania
J.Satkunas,
Lithuanian Geological Survey, IUGS Commission GEM

Several directives of European Union (EU) stipulate environmental protection with
particular emphasise to groundwater (e.g. Water Framework Directive, 2000/60/EC,
Groundwater Directive,2006/118/EC). Groundwater as a natural resource with its
economic and ecological value is of vital importance for the Lithuania because
actually 100% of potable water used for centralized water supply is taken from
underground aquifers that are increasingly threatened by pollution from industrial and
agriculture activities. Perspective amount of groundwater resources is up to 2.2
millions m3 per day or 25.5 thousand l per sec. It is about 3 times more comparing
with current (years 2005-2006) water extraction for centralised waster supply.
Approximately a half of evaluated groundwater resources is related to Quaternary
deposits including alluvial sands. The last half falls to bedrocks of Cretaceous,
Permian and Devonian systems. The artesian groundwater is generally of good
quality, however serious problems are facing in drinking water supply in rural areas.
According to investigations of Hygienic centre and Geological Survey over 50% of
examined dug wells exploiting shallow groundwater in Lithuania do not meets
requirements for the bacteriological quality, while 48% of them are polluted by
nitrogen compounds.
Besides the environmental requirements of EU directives a specific but rather
comprehensive legislative system of regulation of use and investigations of the
underground is developed in Lithuania. The system essentially is aimed to application
of geoscientific information for environmental management and spatial planning.
The system of underground regulation can be characterised by following aspects.
Lithuanian Geological Survey (LGT) at the Ministry of Environment of Republic of
Lithuania has its central role as a special state institution for investigations and
regulation of use of subsurface. According to the Underground Law the main
functions of LGT are: regulation of use of underground (creation and development of
legislative system, issuing of licences for investigations and exploitation of deposits),
implementation of state programmes of geological investigations (e.g, mapping,
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underground monitoring etc.), maintaining national geological information system
and provision of geoscientific data for users. LGT is responsible for maintaining the
Underground register, which subjects are: 1) the deposits of mineral resources; 2)
boreholes and 3) projects of geological investigations. The Register ensures collection
of geological information into the National geological information system (NGIS)
Another important aspect is that all private geological research companies operating
in the field of environmental geological consulting, mining etc., must have a special
licence for undertaking the research. This requirement enables to control
investigations and ensure incorporation of geological data into the NGIS.
Legal

industrial

(economic)

entities

(companies),

undertaking

potentially

environmentally dangerous activities have: 1) to elaborate and implement
groundwater monitoring programme and report data to LGT 2) register as potential
site of underground contamination. In the case of planned economic activities
(according to the specified list) the procedure of environmental impact assessment
(EIA) shall be performed, that in turn requires rather comprehensive consideration of
geological and hydrogeological conditions of the site of proposed activity.
Most of land use plans aim at a better distribution of the population and its activities.
To reach this goal they must search for integrated management of natural resources
and to adapting of infrastructure to environmental conditions. Subsurface resources
are an essential element that must be taken into consideration for all land-use
development policy, regardless of whether such resources play a positive role in the
development of economic activity and satisfying of demand, or whether they place
restrictions on land use. So spatial planning and development plans must have an
objective to foresee means for long term protection and restoration of vulnerable
areas, for prevention of natural disasters and pollution, for durable management of
subsurface resources. According to the Underground Law and also the Law of
Territorial Planning of Republic of Lithuania the territorial planning projects must be
substantiated by relevant geological and hydrogeological data.
The IUGS Commission GEM has one of main objectives to provide guidance to
geoscientist on how best to integrate geoscience into environmental policy. Therefore
legislative national systems (e.g. the case of Lithuania), regulating integration of
geoscientific information for environmental management should be analysed as one of
effective ways to reach above mentioned goal.
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FATORES QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DE SURFACTANTES NA SOLUBILIZAÇÃO E
REMOÇÃO DE DNAPLs DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Mariana Rodrigues Peres e Elizabeth Fátima de Souza
Faculdade de Química, Centro de Ciências Exatas Ambientais e de Tecnologias, Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, Rodovia D. Pedro I, km 136, Parque das Universidades, 13086-900, Campinas, SP – Brasil,
fone (19) 37567656, e-mail: souzaef@puc-campinas.edu.br
ABSTRACT
Aquifers contamination by dense non-aqueous phases (DNAPLs) is one of the most challenging environmental issues.
Toxic DNAPLs tend to penetrate deep, having low water solubility, they are slowly transported within the soil aquifers
and cause long term contamination. Surfactants may improve DNAPLs water solubility and enhance the conventional
pump-and-treatment technique efficiency at contaminated groundwater and soil remediation. A lab scale solubilization
test and the aqueous phase color measurements by UV/vis spectroscopy were used to evaluate the performance of
surfactants on DNAPLs solubilization. The extension of DNAPL solubilization by cationic, anionic or non-ionic
surfactants depends on the aqueous phase pH, hardness and temperature. Anionic SDS and non-ionic Triton X-100,
Tween 80 and Tween 40 surfactants can be used to improve the solubilization of DNAPLs even in low pH, high
hardness and temperature. The micellar size, shape, hydration and ionization degree determine the affinity and the space
available for the contaminant solubilization and, therefore, the surfactant performance within different aqueous media.
The realized tests are proved useful to evaluate the efficiency and to select the appropriate surfactant for the removal of
DNAPLs from contamined aquifers.
Key words: groundwater, DNAPLs, surfactants
INTRODUÇÂO
A contaminação de aqüíferos por fases não-aquosas líquidas (non-aqueous phase liquids - NAPLs) é um problema
ambiental que, principalmente nas ultimas décadas, tem recebido grande atenção em todo o mundo. Contaminantes nãoaquosos ou orgânicos podem ser classificados em função de suas densidades, como mais leves (light non-aqueous phase
liquids - LNAPLs) ou mais densos do que a água (dense non-aqueous phase liquids - DNAPLs). As NAPLs migram
para o solo e os aqüíferos devido à ação da gravidade e de forças capilares e podem ficar presas na forma de gotas ou
agregados. Quando presentes em volume suficiente, DNAPLs podem formar lentes sob os aqüíferos, enquanto LNAPLs
acumulam-se sobre estes. Percloroetileno, clorofórmio, tetracloreto de carbono e outros hidrocarbonetos clorados
alifáticos formam DNAPLs, enquanto benzeno, tolueno e hidrocarbonetos derivados de petróleo formam LNAPLs
(Dwarakanath et al. 1999). As DNAPLs estão presentes tanto na zona não-saturada quanto nas zonas saturadas do solo e
atuam como fontes de contaminação contínua das águas subterrâneas por longos períodos, uma vez que tendem a
permanecerem fortemente adsorvidos em solos e sedimentos. Incertezas na migração e distribuição das DNAPLs fazem
com que seja necessário o desenvolvimento de estratégias adequadas para sua remediação (Yoon 2007).
A contaminação de aqüíferos por DNAPLs é uma questão preocupante, principalmente quando se considera a
mobilidade de suas águas e a possibilidade de deslocamento de plumas de contaminantes para fora do domínio físico do
sítio contaminado. Entre os fatores críticos em uma operação de remediação de águas subterrâneas contaminadas
encontram-se as propriedades do aqüífero quanto à geologia e estrutura do subsolo (grau de homogeneidade, presença
de estratificações ou camadas, presença de estruturas do tipo falhas, etc.), a determinação do gradiente e direção de
fluxo das águas subterrâneas; as propriedades do contaminante; a extensão da contaminação; os objetivos da
remediação, o projeto e a operação do sistema de tratamento (Cooper 2000).
A necessidade de conter as contaminações de aqüíferos já identificadas em seus locais de origem levou a aplicação,
em larga escala e de forma irrestrita, de sistemas de “bombeamento e tratamento” para o controle das fontes e remoção
de massa dos contaminantes. Sistemas convencionais de contenção hidráulica, como o de “bombeamento e tratamento”,
são baseados na extração das águas contaminadas do subsolo e no tratamento ex-situ dos efluentes de modo a satisfazer
os critérios ambientais. Após mais de uma década de utilização, ficou evidente que a aplicação da tecnologia de
“bombeamento e tratamento” como única forma de remediação não era suficiente, na maioria dos casos, para promover
a reabilitação do sítio contaminado de forma rápida e com baixos custos (Nobre & Nobre 2003, Zhao et al. 2007).
A remediação de aqüíferos intensificada por surfactantes (surfactant-enhanced aquifer remediation – SEAR) é uma
das técnicas possíveis para aumentar a efetividade do método clássico de remediação de “bombeamento e tratamento”.
A solubilização de fases orgânicas por soluções de surfactantes catiônicos, aniônicos ou não-iônicos é induzida pela sua
capacidade de formação de micelas acima de uma concentração crítica, a concentração micelar crítica (CMC). As
micelas de surfactantes possuem um núcleo hidrofóbico que pode solubilizar e transportar moléculas orgânicas, o que
aumenta a solubilidade aparente dos compostos orgânicos na fase aquosa em algumas ordens de magnitude e
proporciona ao método clássico de “bombeamento e tratamento” uma maior eficiência (Zhao & Zhu 2006). Além disto,
os surfactantes podem promover o deslocamento de grandes quantidades de DNAPLs pois reduzem a tensão interfacial

entre a fase orgânica e a água. Desta forma, os contaminantes solubilizados ou mobilizados pelos surfactantes podem
ser mais facilmente recuperados através de poços de extração (Mulligan et al. 2001).
Além de selecionar adequadamente o surfactante para a produção de um sistema SEAR, de modo a obter a
solubilização ou a mobilização de uma particular DNAPL, a escolha do surfactante deve ser ajustada às características
da água subterrânea e da matriz do subsolo em que esta se encontra (Pennel et al. 1993). Por exemplo, se a temperatura
de turvação do surfactante estiver acima da temperatura do aqüífero, o surfactante será precipitado da solução à medida
que esta for injetada no subsolo. Muitos aqüíferos possuem um alto teor de sólidos dissolvidos totais (SDT) e
concentrações elevadas de cátions multivalentes, como cálcio, magnésio e ferro, que podem ocasionar a precipitação de
surfactantes aniônicos. Portanto, outro fator crítico para o sucesso potencial do processo é que o surfactante selecionado
seja resistente, nas condições do aqüífero, à precipitação pela dureza da água presente (Harwell et al. 1999). Além disto,
a força iônica e o pH da água modificam a molhabilidade dos grãos da matriz do subsolo na presença de DNAPLs, o
que também deve ser levado em conta durante a fase de seleção do surfactante a ser utilizado (Barranco Jr. et al. 1997).
O objetivo principal deste trabalho foi o de testar em escala de laboratório, para posterior aplicação no campo, a
influência de parâmetros como pH, dureza e temperatura na utilização de surfactantes para o aumento da solubilização
de DNAPLs e, portanto, da eficiência do processo de “bombeamento e tratamento” de águas subterrâneas contaminadas
por esta classe de poluentes.
METODOLOGIA
O solvente tetracloreto de carbono (CCl4), um composto orgânico líquido mais denso do que a água, que pode
originar contaminações do tipo DNAPLs quando ocorrerem vazamentos em grande escala ou descarte inadequado, foi
escolhido para os ensaios de identificação do potencial dos surfactantes para a solubilização de NALPs. O corante
hidrofóbico Oil Red O, 1-((4-(dimetilfenil)azo)dimetilfenil)azo)-2-naftalenol), solúvel apenas na fase orgânica, foi
usado para identificar a presença do contaminante orgânico na fase aquosa. Os surfactantes não-iônicos testados foram
os álcoois etoxilados (Tween 20, Tween 40 e Tween 80) e o octilfenol etoxilado (Triton X-100), os números indicando
o grau de etoxilação médio das moléculas do surfactante. O surfactante catiônico testado foi o brometo de
hexadeciltrimetilamônio (CTAB) e o aniônico foi o laurilsulfato de sódio (SDS). Soluções contendo 2,5% m/v de
surfactante foram preparadas com as técnicas usuais de volumetria utilizando-se água deionizada (Mili Q) na
condição de pH, dureza ou temperatura desejadas. Em seguida, foram adicionadas 10 gotas de tetracloreto de carbono
corado com Oil Red a cada uma das amostras de solução de surfactante. Os frascos com as misturas foram mantidos na
temperatura desejada em um banho termostático, nos testes de influência do pH e da dureza a temperatura utilizada foi
de 25 oC. Os frascos foram agitados várias vezes durante 24h e, então, mantidos em repouso por mais 24h, nas mesmas
condições de teste, em um procedimento semelhante ao proposto por Zhou & Rhue (2000). A seguir, foram obtidos os
espectros de absorção de luz na região UV-visível (190 a 1090 nm) das fases aquosas, utilizando-se um
espectrofotômetro UV/VIS Hewlett-Packard 8351 (Imazaki et al. 2006). A intensidade da solubilização dos
contaminantes pelas soluções de surfactantes testadas foi classificada a partir do coramento da fase aquosa através dos
valores das absorbâncias medidas no comprimento de onda característico do corante, 530 nm, que demonstravam a
extensão da solubilização da fase orgânica no interior das micelas do surfactante. As fases aquosas dos testes de
solubilização realizados em durezas elevadas foram filtradas através de uma membrana de filtração (diâmetro de poso
de 0,47 µm) antes da obtenção dos espectros de absorbância, para evitar a interferência nas medidas por espalhamento
de luz ocasionado pela eventual presença de partículas nanométricas de carbonato de cálcio dispersas no meio líquido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1, observa-se que cada surfactante testado possui uma faixa ótima de pH para a solubilização do
tetracloreto de carbono corado com Oil Red.
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Figura 1 – Comparação do desempenho de solubilização em diferentes pHs das soluções 2,5% m/v dos surfactantes
testados contaminadas com tetracloreto de carbono corado com Oil Red, após 48 h de contato, por medida
da absorbância da fase aquosa no comprimento de onda típico do corante.

Para os surfactantes aniônico SDS e não-iônicos Triton X-100, Tween 80 e Tween 40 a faixa ótima de pH encontrase na região neutra a ácida, o que é favorável na remediação dos solos ácidos brasileiros (Abreu Jr.et al. 2003). No caso
dos surfactantes catiônico CTAB e não-iônico Tween 20, a faixa ótima de pH encontra-se na região alcalina, o que
aponta para uma baixa eficiência de solubilização quando estes forem usados isoladamente em solos ácidos.
É possível observar (Fig. 2) que os surfactantes não-iônicos (Tween 20, 40 e 80) e aniônico (SDS) testados
apresentaram um melhor desempenho em presença de durezas elevadas (300 a 500 mg/L de CaCO3). Já surfactante
catiônico CTAB teve o seu desempenho prejudicado em durezas mais altas, solubilizando melhor a fase orgânica em
durezas menores (200 a 300 mg/L de CaCO3). Porém, como estes valores ultrapassam as durezas encontradas
comumente nas águas subterrâneas brasileiras, não se espera interferência deste parâmetro no desempenho dos
surfactantes quando aplicados em condições de campo (Savoy et al. 2004).
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Figura 2 – Comparação do desempenho de solubilização em presença de diferentes quantidades de CaCO3 (dureza),
das soluções 2,5% m/v dos surfactantes contaminadas com tetracloreto de carbono corado com Oil Red,
após 48 h de contato, por medida da absorbância da fase aquosa no comprimento de onda típico do corante,
após a filtração da fase aquosa.
A incorporação de compostos organoclorados é mais fácil em micelas catiônicas (Hanna et al. 2005), porém em
durezas e pHs elevados pode ocorrer a substituição dos contra-íons Br– da camada de Stern das micelas de CTAB por
íons OH- e CO32-, menos fortemente ligados a estas, o que aumentaria a carga superficial líquida das micelas e
dificultaria a incorporação do tetracloreto de carbono, um composto orgânico apolar. No caso do SDS, a substituição de
contra-íons Na+ por íons H+ ou Ca2+ parece facilitar a incorporação do tetracloreto de carbono, uma vez que a interação
entre Ca2+ e a micela é exotérmica, indicando uma situação eletrostática favorável (Stoner et al. 2005).
Estudos indicam que o uso de água quente pode ser uma técnica de remediação atraente quando a solubilização do
contaminante é significantemente alterada com a temperatura ou se há limitações no bombeamento de fases nãoaquosas como por exemplo por causa de sua viscosidade (Imhoff et al. 1997). A Figura 3 mostra o conjunto de
resultados do desempenho dos surfactantes na remoção de DNAPLs na faixa de temperatura 10-30 ºC.
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Figura 3 – Comparação do desempenho de solubilização das soluções de surfactante testadas contaminadas com
tetracloreto de carbono corado com Oil Red em diferentes temperaturas, após 48 h de contato, no
comprimento de onda típico do corante, corrigindo-se as diferenças na posição da linha de base dos
espectros UV-vis obtidos.
A solubilização do tetracloreto de carbono aumenta significativamente com a temperatura, quando são
utilizados surfactantes não-iônicos do tipo álcool etoxilado (Tweens 20, 40 e 80). Isto ocorre provavelmente devido ao
fato de que as frações de poli(oxietileno) se tornam mais desidratadas e hidrofóbicas a temperaturas mais altas (Liu et

al. 1998), favorecendo a solubilização do contaminante orgânico no interior das micelas dos surfactantes. Para os
surfactantes iônicos a situação é diferente e mais complexa devido à existência de repulsão entre os grupos iônicos das
cabeças dos surfactantes e ao efeito das moléculas de água na estabilização dos contra-íons junto à superfície das
micelas e em solução (Kooreman et al. 1998). Neste caso a temperatura não exerce grande influência sobre a
solubilização do tetracloreto de carbono.
CONCLUSÕES
Através de testes simples foi possível classificar o desempenho de surfactantes na remoção de DNAPLs. Verifica-se
que cada classe de surfactantes (catiônicos, aniônicos e não-iônicos) possui desempenho diferente quando a
temperatura, pH e a dureza do meio são alteradas. Alguns dos surfactantes testados, como o SDS, Triton X-100, Tween
80 e Tween 40 podem ser utilizados na remoção de DNAPLs de solos brasileiros pois apresentam um bom desempenho
em meio ácido, mesmo em durezas ou temperaturas elevadas.
O tamanho, a forma, a hidratação e o grau de ionização das micelas, determinam a afinidade e o espaço disponível
para a solubilização do contaminante e, portanto, o desempenho do surfactante em diferentes condições. Os testes
realizados em escala de laboratório, quando consideradas as características do meio onde será feita a sua aplicação, são
úteis para a avaliação da eficiência e seleção de surfactantes para a remoção de DNAPLs de aqüíferos contaminados.
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Ankaratrite breccia lavas and overlying ankaratrite volcanic agglomerates are the oldest rocks of the nephelinic
magmatism of the Poços de Caldas Alkaline Complex. They are nephelinitic-basanitic, basic to ultrabasic rocks formed
from H2O and CO2 fluid-rich mantle-derived alkaline ultrabasic magmas. Exsolution of the fluids during decompressive
magma ascent and subaerial eruption caused intense vesiculation, autoclastic hydraulic fracturing and
autohydrothermal alterations of the ankaratrite flows still during extrusion and finally cimentation of the autoclastic
breccias by calcitic carbonate and zeolitic silicate masses. The ankaratrites belong to two successive groups of distinct
magmato-stratigraphic evolution. Breccia ankaratrites formed first, show higher Mg#, lower SiO2 and higher Cr and
Ni concentrations than the subsequent ankaratrites of the volcanic agglomerates. They also show K2O, MgO and CaO
depletion and Na2O enrichment along with augmenting SiO2 contents, whereas the agglomerate ankaratrites reveal an
opposite, sodic to potassic trend. Both ankaratrite groups are petrogenetically related to carbonatite magmas as well as
to the main phonolites and nepheline syenites of the Poços de Caldas Alkaline Complex.
PALAVRAS-CHAVE: ankaratrito, basanito, brecha autoclástica.

INTRODUÇÃO
O Complexo Alcalino de Poços de Caldas localiza-se no SW do Maciço de Guaxupé, borda E da Bacia do Paraná,
numa região de rochas precambrianas. Apresenta forma circular e área de 800km2 sendo o maior complexo alcalino
conhecido da América do Sul e um dos maiores do mundo. Fonolitos, vulcanoclásticas fonolíticas, nefelina sienitos e
em menor proporção, ankaratritos e carbonatitos são as rochas magmáticas alcalinas principais. Adicionalmente
ocorrem ainda, granitóides, gnáisses e os sienitos do Maciço Pedra Branca precambrianos, sedimentos areníticos e
siltíticos de posição estratigráfica incerta, diabásios da Bacia do Paraná e diques lamprofíricos ultramáficos
ultrapotássicos, como rochas regionais (Ellert, 1959; Schorscher & Shea, 1992). Os ankaratritos são as rochas mais
antigas do magmatismo nefelínico e ocorrem ao longo da borda interna W-NW do complexo, numa faixa de 8 a 9km de
extensão NE-SW, com largura máxima de 2 a 2,5km. Nessa área, afloram desde as cotas mais baixas do vale do
Ribeirão do Quartel (~840m) até altitudes de 1075m; a partir daí sendo cobertos por derrames e tufos fonolíticos.
Ocorrências menores de ankaratritos são encontradas na borda interna E do complexo alcalino perto do contato com o
gnáisse encaixante, como xenolitos em nefelina sienitos do aeroporto e da pedreira da Prefeitura de Poços de Caldas e
ainda, como fragmentos em lapilli-tufos fonolíticos.
Os ankaratritos do vale do Quartel formam uma sucessão magmato-estratigráfica que se inicia com derrames de
lavas brechadas, evoluindo ao topo, para derrames aglomeráticos. Nos afloramentos foram encontradas apenas
ankaratritos e tufos ankaratríticos por vezes associados com arenitos mesozóicos pretéritos da borda E da Bacia do
Paraná; fragmentos de nefelina sienitos, fonolitos ou rochas do embasamento não ocorrem. Tudo indica que os
derrames e tufos ankaratríticos depositaram-se diretamente sobre um embasamento precambriano não-exposto ou com
coberturas sedimentares mesozóicas parciais. Os tufos ankaratríticos são finamente estratificados, formados por grãos
detríticos de quartzo, feldspatos e fragmentos líticos provenientes de sedimentos arenosos e diabásios da Bacia do
Paraná. Adicionalmente, contem também, shards vulcânicos ankaratríticos finamente vesiculados. Os tufos
ankaratríticos apresentam-se cimentados por carbonato calcítico. As lavas ankaratríticas são maciças ou vesiculadas
e/ou amigdaloidais, comumente com amígdalas e/ou vesículas coalescentes e alongadas por fluxo magmático. À
vesiculação seguiu-se, nos ankaratritos de lavas brechadas, uma importante fase de brechação autoclástica hidráulica e
de alteração autohidrotermal pelo desprendimento máximo, tardi a pós-magmático, de grandes volumes de fluidos
carbonáticos. Adicionalmente ocorreram ainda fraturamentos tectônicos de todos os ankaratritos já litificados, também
na presença de fluidos carbonáticos. Os carbonatos ocorrem nos ankaratritos disseminados na matriz, nas amígdalas
associados com zeólitas, como cimento nas brechas autoclásticas e nas venulações e fraturas tectônicas subseqüentes
que cortam indistintamente fragmentos e matriz.
PETROGRAFIA
Os ankaratritos são porfiríticos, com fenocristais zonados até centimétricos de clinopiroxênios (diopsídiohedenbergita augitas e diopsídio titanoaugitas) eventualmente com inclusões de opacos finos e olivinas
pseudomorfisadas por serpentina, talco, clorita, carbonatos e opacos finos. A matriz é afanítica a fanerítica fina de cor
castanho-avermelhada a cinza escura, maciça a microamigdaloidal (<0,1mm) com eventuais estruturas perlíticas de

resfriamento rápido. Silicática criptocristalina de devitrificação, é composta de argilominerais/clorofeíta, zeólitas,
clinozoisita-epidoto e carbonatos em proporções variáveis, com cristalitos finos disseminados de magnetitas euédricas
(<0,5 até ~1mm) e de plagioclásios parcialmente substituídos por carbonato. As abundantes amígdalas de carbonatos
calcíticos com texturas em mosaico e zeólitas, em proporções e ordens de formação variáveis, sustentam o
desprendimento tardi a pós-magmático de grande volume de fluídos aquosos, ricos em CO2 causando, por
despressurização, vesiculação progressiva até a autobrechação dos derrames ankaratríticos. Por vezes, ocorrem ainda
leucoxênio-titanita e óxidos secundários de Ti (anatásio e/ou brookita), e ainda, caulinitas hidrotermais. Composições
mineralógicas análogas, tanto nas matrizes dos ankaratritos, quanto nos fragmentos de venulações que cortam
indistintamente matrizes e fragmentos dos ankaratritos brechados e aglomeráticos já litificados, sugerem a associação
próxima destes processos em curto intervalo de tempo.
GEOQUÍMICA
Os ankaratritos são rochas básicas a ultra-básicas, alcalinas, com SiO2 variando de 46 a 30% (de peso) e álcalis
(K2O+Na2O) >3,4%. São as mais primitivas entre todas as rochas alcalinas com nefelina modal e/ou normativa, com
teores de MgO de 4,6 a 9,3%, Mg# de 28 a 44, exibindo, ainda, concentrações mais elevadas de CaO, TiO2, Fe2O3T e
P2O5. No diagrama TAS (Le Maitre, 1989) figuram nos campos dos foiditos e basanito-tefritos (Fig. 1). Pelas razões
K2O/Na2O (em %-peso e proporções moleculares) ocorrem variedades potássicas (K2O até 6,83%) e sódicas (Na2O até
4,46%), com predomínio de, respectivamente, leucita e kalsilita, e nefelina normativas. O mesmo é verificado nas
análises das amostras estudadas por Thompson et al. (1998) (Fig. 2).
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Figura 1. Diagrama TAS (Le Maitre (1989): ( ) rochas ankaratríticas; ( ) campo dos nefelina sienitos e fonolitos
(Alves, 2003). Figura 2. Diagrama Log (K2O/Na2O % em peso) versus Mg# dos ankaratrítios: ( ) aglomerados
vulcânicos; ( ) lavas brechadas; ( ) dique ankaratrítico; ( ) fragmt. de brecha de conduto vulcânico; ( ) brechas e
aglomerados ankaratríticos segundo Thompson et al. (1998)
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Os ankaratritos de lavas brechadas basais da seqüência magmato-estratigráfica são mais primitivos do que aqueles
dos aglomerados vulcânicos que os recobrem. Diagramas de Harker ilustram a evolução descontinua distinta dos dois
grupos com o aumento dos teores de SiO2. Os ankaratritos de lavas brechadas, em geral mais pobres em silica, mostram
decréscimos de K2O, MgO e menos claramente de P2O5 e aumento de Na2O (com SiO2 crescente). Já nos ankaratritos
aglomeráticos, em geral algo mais ricos em silica, observa-se tendência oposta de decréscimos de Na2O e de P2O5
(menos acentuado) e aumento de K2O e MgO (Fig. 3).
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Figura .3 .Diagramas de Harker das rochas ankaratríticas: ( ) aglomerados vulcânicos;( ) lavas brechadas; ( )
dique ankaratrítico; ( )fragmento em brecha de conduto vulcânico; ( ) campo dos nefelina sienitos e fonolitos (Alves,
2003).
Os valores elevados de LOI, de >4 até >16% (Tab. 1) indicam a riqueza em carbonatos e zeólitas de todos os
ankaratritos de Poços de Caldas e apontam para a importância dos fluidos aquo-carbônicos nos seus magmas parentais.
Nesse contexto destaca-se ainda que tanto amostras fortemente amigdaloidais quanto sem amígdalas macroscópicas
podem apresentar valores de LOI de >10%.
Ankaratritos de Poços de Caldas
%

Nefelinitos ricos e pobres
em olivina (I e II)*

Basanito

Nefelinitos com baixo e
alto LOI (V e VI)

I
II
III
IV
V
VI
SiO2
39,80
40,60
41,00
39,10
40,30
32,80
TiO2
3,00
2,60
3,64
5,04
4,18
3,61
Al2O3
11,30
11,40
11,87
12,04
12,45
9,86
Fe2O3
13,80
12,34
15,57
11,74
12,62
11,44
MnO
0,20
0,26
0,23
0,17
0,12
0,19
MgO
12,30
6,39
10,52
5,85
8,68
6,66
CaO
12,80
11,89
11,10
13,74
6,65
11,37
Na2O
3,40
4,79
2,33
4,06
1,23
2,35
K2O
1,10
3,46
1,48
1,84
5,45
3,68
P2O5
0,09
0,60
0,94
0,87
0,84
0,77
H2O
2,1
1,65
0,87
3,55
4,19
1,13
CO2
0,60
0,07
1,16
3,35
16,04
Tabela 1. Comparação dos ankaratritos com rochas de outros Complexos Alcalinos: I-Média dos nefelinitos com
olivina (após Le Bas, 1987), in: Fitton & Upton, 1987. II-Basanito da suíte basanito-fonolítica do Monte Kenya (dados
de Prince et al., 1985 apud Wilson et al. 1995). III- Média das composições de rochas ígneas extrusivas (176
amostras) (após Le Maitre, 1976 apud Hall, 1987). IV- fragmento em brecha ankaratrítica (nefelinito) do Complexo
Alcalino de Poços de Caldas. V e VI- Blocos (nefelinito) em aglomerado ankaratrítico do Complexo Alcalino de Poços
de Caldas.
As características geoquímicas e petrográficas apontam no sentido de que as rochas ankaratríticas do Complexo, são
enriquecidas em componentes voláteis integrantes de uma importante fase aquo-carbonática que sofreu processos de
desmistura durante a acensão e erupção, exsolvendo-se da fase silicática de composição nefelínico-basanítica.
Em nefelinitos e basanitos de provícinas alcalinas associadas com carbonatitos do rift do Kenya, os conteúdos de
SiO2 mostram valores entre 40% a 50%, e CaO entre 2% a 16% (Le Bas, 1987; Baker, 1987), já as rochas basaníticas
do Maciço Central de Cantal, na França, exibem conteúdos de SiO2 próximos de 41%, CaO em torno dos 11% e LOI
menor que 1,5% (Wilson et al., 1995). Os ankaratritos do Complexo Alcalino de Poços de Caldas são mais pobres em
SiO2 (entre 30% e 44%) e exibem altos conteúdos de CaO (6,7% a 17,5%), condizentes com os valores de LOI, CO2,
com a abundância de carbonatos e de feldspatóides normativos. Comparativamente as rochas ankaratríticas de Poços de
Caldas são algo mais enriquecidas em carbonatos que as rochas de outras províncias alcalinas analisadas (Tab. 1).
Outra importante comparação demonstra que a média mundial das composições de nefelinitos e basanitos é
claramente mais pobre em álcalis em relação ás rochas ankaratríticas do Complexo Poços de Caldas.

CONCLUSÕES
Os ankaratritos de derrames brechados e dos aglomerados vulcânicos suseqüentes são as rochas mais antigas do
magmatismo nefelínico do Complexo Poços de Caldas. Sem recorrências posteriores, foram cobertos por derrames e
tufos fonolíticos da fase principal do magmatismo nefelínico. Não ocorrem rochas com composições de membros
transicionais entre os extremos básico-ultrabásicos ankaratríticos e intermediários nefelino-sieníticos e fonolíticos. Os
ankaratritos são rochas nefelinítico-basaníticas formadas a partir de magmas ricos em voláteis aquo-carbônicos que
causaram geração e preenchimento de vesículas até o ponto de autobrechação dos derrames de ankaratritos ainda
durante a extrusão, fortes alterações auto-hidrotermais nas rochas em si e cimentação das brechas autoclásticas. Os
ankaratritos pertencem a dois grupos distintos, embora de evolução magmato-estratigráfica parecida e subseqüente; o
primeiro, dos derrames brechados, de tendências potássicas a sódicas e o segundo, dos aglomerados, de tendências
sódicas a potássicas com teores crescentes de sílica. Ambos apontam, por características geológicas de campo,
mineralógicas e analogias geoquímicas, para relações petrogenéticas com magmas carbonatíticos e com os fonolitos e
nefelina sienitos principais do Complexo Alcalino de Poços de Caldas.
Apesar da pequena área de exposição das rochas ankaratriticas, provavelmente sua quantidade volumétrica é muito
maior do que a atualmente considerada, estando em grande parte recobertas por derrames fonolíticos e vulcanoclásticas
associadas. Tal suposição é reforçada pela existência de afloramentos de lavas ankaratríticas na borda interna E do
complexo e pela ocorrência de xenólitos em nefelina sienitos próximos ao aeroporto (Ellert, 1959). Considerando,
portanto, a distribuição dessas rochas entre as cotas topográficas de 840 a 1075 metros, pode-se estimar uma espessura
mínima de 235 metros de rochas distribuídas por pelo menos 1/3 de toda área superficial do complexo (800km2) o que
totalizaria um volume mínimo de 62km3 de rochas ankaratríticas produzidas durante as primeiras manifestações
vulcânicas do complexo alcalino.
Ainda assim, comparando-se o volume de nefelina sienitos e fonolitos atualmente preservados com o volume
calculado de ankaratritos, observa-se claramente, á luz de estudos de derivação de magmas nefelino-sieníticos por
diferenciação a partir de magmas máfico-ultramáficos, que a quantidade de magma parental ankaratrítico seria de longe
pequena demais para gerar a quantidade de rochas nefelino-sieníticas e fonolíticas existentes. Essa comparação torna-se
ainda mais gritante quando se considera o estado atual de denudação da estrutura vulcânica em caldeira do Complexo
Alcalino de Poços de Caldas.
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ABSTRACT
Landfills are the main final destination of Brazilian’s waste, corresponding of about 76% of the total. After being
dumped, it begins to decompose and generate gases, like methane (CH ), ammonium (NH ) and hydrogen sulfide (H S).
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3

2

The soil temperature in the landfills is important to indicate the levels with the highest production of gases from
bacterial activity. Three seasons of measurements were made in Maceio-AL, with the installation of an Automatic
Meteorological Station - two in the dry (NDJF) and one in the wet period (AMJJ) of the region, for several
meteorological variables including 4 levels of soil temperature (5cm; 25cm; 50cm e 100cm) to estimate the level of
highest gas production from the garbage. In the dry period, in both measurements, the level with the higher temperature
and probably the main generator of gas was the second one (25cm) whereas in the wet period it was the last one
(100cm). These results show the change of the most important level of gas production and its dependance on the period
of year.
Key words: Landfill, soil, gases
RESUMO
Os lixões são os principais destinos dos lixos dos brasileiros, correspondendo a 76% do total. Após descarregado, o lixo
começa a se decompor e gerar gases como metano (CH4), amônia (NH3) e sulfeto de hidrogênio (H2S). A temperatura
do lixo nos lixões é importante para indicar os níveis com maior produção de gases a partir da atividade bacteriológica.
Três campanhas de medidas foram feitas em Maceió-AL com a instalação de uma Estação Meteorológica Automática,
sendo 2 destas medidas feitas no período seco (NDJF) e uma no período chuvoso (AMJJ) da região. Esta estação
consistia de diversos equipamentos para medição de variáveis meteorológicas incluindo 4 níveis de temperatura do solo
(5cm; 25cm; 50cm e 100cm) para estimar o nível com maior produção de gás a partir do lixo. No período seco, em
ambas as campanhas de medidas, o nível com a maior temperatura e provavelmente o principal para a geração de gases
foi em 25cm, enquanto que para a estação chuvosa foi o nível de 100cm. Esses resultados mostram a mudança do nível
de produção de gases e sua dependência com o período do ano.
Palavras chaves: Lixão, solo, gases
INTRODUÇÃO
De acordo com Guimarães (2000), o resíduo urbano é muito rico em matéria orgânica, que em contato com o
ar, começa a sofrer o processo de oxidação, iniciando a degradação progressiva do material. A decomposição dos
resíduos resulta na produção de gases como o metano (CH4), o dióxido de carbono (CO2), o nitrogênio (N2), etc,
juntamente com o resíduo mineralizado, além de um líquido (chorume) que em regiões com alto índice pluviométrico,
tem sua quantidade muito aumentada pela infiltração da chuva.
A temperatura do solo medida nos lixões pode ser um indicativo dos níveis onde existem maior produção
anaeróbica, que por sua vez são úteis para diversos propósitos, como utilizado por Mariano (2006) para um modelo
gaussiano utilizado para estimar a dispersão de alguns poluentes à partir do lixão de Maceió-AL. Com isso, o objetivo
do trabalho é apresentar o comportamento da temperatura do solo do lixão de Maceió e a partir disso inferir o nível de
maior produção de biogás, tanto para a época seca quanto chuvosa.

MATERIAIS E MÉTODOS
A região em estudo é a circunvizinhança afetada direta e indiretamente pelo lixão de Maceió (LAT 09°33’ S;
LON 35°46’ W). A cidade de Maceió está situada na região leste do estado de Alagoas cobrindo cerca de 511 km2 e
com uma população estimada em aproximadamente 800 mil pessoas.
O período de estudo foi entre dezembro de 2004 e julho de 2005, pois neste intervalo de tempo é possível ter
idéia do comportamento da temperatura do solo tanto na época chuvosa, Abril, Maio, Junho e Julho, quanto na época
seca, Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, de acordo com a Normal Climatológica obtida através da Diretoria de
Recursos Hídricos do Estado de Alagoas (DRH/AL, 2003). O experimento foi feito em 3 temporadas sendo a 1ª e 2ª
durante o período seco ( 07/12/2004 a 22/12/2004 e 12/02/2005 a 26/02/2005) e a 3ª no período chuvoso (20/06/2005 a
04/07/2005).
Foram utilizados Bateria de Termopar Tipo “T” (Campbell Scientific, EUA) fornecendo medidas de
temperatura do solo em 4 níveis de profundidade: 5cm; 25cm; 50cm e 100cm.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme Andreottola e Cossu (1988), a temperatura do solo (no caso temperatura do lixo) é de extrema
importância, pois assim que o lixo é depositado a sua temperatura aumenta pela existência de reações aeróbicas nas
camadas superiores da célula de lixo, por causa da presença do oxigênio. Esta fase persiste por duas até três semanas,
até que o oxigênio gradualmente vai decrescendo à medida que outras camadas de lixo são depositas acima. Após esse
período iniciam-se reações anaeróbicas que estão diretamente relacionadas com a produção do biogás. Essas reações
são exotérmicas e a temperatura do lixo aumenta. A produção de biogás depende estritamente da temperatura do lixo,
assim como os processos biológicos dependem da variação da temperatura.
Nota-se na figura 1a temperatura do solo nos níveis próximos a superfícies na 1ªtemporada de estudo (dentro
do período seco) para profundidades maiores. Os valores máximos ocorreram na profundidade de 25cm, podendo ser
devido a produção de biogás como conseqüência da presença de processos químicos e biológicos que ocorrem nessa
profundidade. Também é possível perceber a influência direta do ciclo da radiação solar nos diversos níveis medidos de
temperatura do solo. O nível mais próximo a superfície é claramente influenciado pela radiação solar. A 25cm de
profundidade ainda é possível notar a variação da temperatura com a radiação solar, enquanto que para os níveis
seguintes não se percebe essa oscilação na temperatura.
A temperatura do solo nos diversos níveis medidos durante a segunda temporada, também dentro do período
seco da região (figura 1b) também se mostrou semelhante aos dados obtidos durante a 1ªtemporada. Entretanto, é
importante ressaltar que durante este período as temperaturas nas profundidades de 25cm, 50cm e 100cm apresentaram

valores mais próximos entre si do que durante a 1ªtemporada. Já que o local do experimento foi o mesmo durante as
duas temporadas, essa aproximação dos valores da temperatura do solo nesses níveis pode ter sido devido a existir uma
tendência das camadas do solo se homogeneizarem e com isso acarretar a homogeneização do solo (Mariano, 2006).
Uma outra explicação possível para essa ocorrência é a idade do lixo, ou seja, o tempo entre a deposição do
mesmo no lixão e a realização do experimento. De Walle et al. (1978) afirmam que o lixo descarregado em um lixão
está sujeito a processos de degradação aeróbica até o oxigênio ser totalmente consumido. Contudo, após as camadas de
lixo serem compactadas e cobertas novamente por lixo ou terra torna-se impossível a penetração do oxigênio. Então,
uma subseqüente fase anaeróbica se inicia e determina um aquecimento da temperatura do lixo devido a esse processo.

Figura 1 -

(a)
(b)
Temperatura do Solo (°C) nos níveis de 5, 25, 50 e 100cm durante a 1ª e 2ªtemporada (a e b,
respectivamente) de medições na área do Lixão de Maceió.

Um contraste foi encontrado na comparação da temperatura do solo nos dois períodos estudados: o nível com
maiores valores no período chuvoso foi o de 100cm, enquanto que no período seco foi o de 25cm. Isso pode ser
resultado do nível onde a emissão de gases provenientes do lixo é maior, pois o esperado é totalmente o inverso, o nível
mais profundo deveria ser o nível como menor temperatura do solo, o que não foi observado. Andreottola & Cossu
(1988) afirmam que a produção de biogás depende estritamente da temperatura do lixo, assim como os processos
biológicos dependem da variação da temperatura.
Chen et al. (2003) analisaram a emissão de gases do maior lixão (Fresh Kills Landfill) do mundo, encontrado
em Staten Island – New York (EUA) em diferentes profundidades. Concluiu-se que a emissão de gás aumenta com a
profundidade, sendo o máximo de emissão a 2m de profundidade. Os autores ainda afirmam que não se pode concluir
que a geração do gás do lixo é maior nessa profundidade, pois outros fatores podem coexistir na consumação do biogás
produzido.

Figura 2 -

Temperatura do Solo (°C) nos níveis de 5, 25, 50 e 100cm durante a 3ªtemporada de medições
na área do Lixão de Maceió.

CONCLUSÕES
O perfil de temperatura do solo esperado é um declínio exponencial da mesma em função da profundidade,
devido a menor quantidade de energia que chega aos níveis inferiores. Porém, tanto nos períodos seco quanto chuvoso
da região do lixão de Maceió-AL não foi notado esse comportamento, como pôde ser visto em todas as figuras,
sobretudo na 3ªtemporada situada no período chuvoso, onde foi encontrado o oposto do esperado, com o nível de
profundidade com maior temperatura sendo o mais profundo.
A temperatura do solo nos níveis estudados mostrou que a máxima temperatura ocorreu nos níveis de 25cm,
para as duas temporadas realizadas durante o período seco, e de 100cm para a temporada realizada no período chuvoso.
Isto pode indicar que nesses níveis, nos períodos citados, a produção bacteriana e a emissão dos gases é maior e que o
nível de máxima produção de biogás muda entre os períodos, sendo necessário mais estudos para um melhor
entendimento. Dessa forma, em estudo posteriores pode-se medir a produção de biogás nesses níveis onde existe
maiores temperatura, além de utilizá-los em modelos de dispersão de poluentes.
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Groundwater as Component of the Environment
The paper is devoted to one of the most important ecological problem – the impact of
intensive groundwater pumping on the environment.
Groundwater, being as part of the environment, is in complex and varied “interrelations”
with its other components. Here, it should be noted that groundwater, particularly its intensive
exploitation, significantly affects the environment. Thus, intensive groundwater withdrawal
causes land surface subsidence, promotes activation of karst suffusion processes, affects river
water content, and causes land drainage. Groundwater level determines the character of
vegetation, affects productivity of crops, and dictates the necessity of drainage measures under
buildings. Annual and perennial groundwater level fluctuations can cause flooding of urban and
agricultural territories, promote landslide development, etc.
The change of interrelation between groundwater and surface water is the most
significant ecological consequence of groundwater withdrawal in addition to its reserves
depletion, its level decline, and cones depression formation.
Coastal well fields are located along river and their safe yield is almost completely
formed by the base flow of the river. It is evident that the functioning of these well fields
immediately affects river runoff.
River runoff changes resulting from groundwater exploitation are caused by a number of
natural and anthropogenic factors. The most important are the following:
•

character of hydraulic connection between the assessment aquifer and a river in different
seasons determining the regime and dynamics of groundwater discharge into the river;
this hydraulic connection character depends primarily on the relationships of aquifer
levels and a river under both natural conditions and groundwater exploitation, regularity
(completeness) of the river downcutting into the aquifer, and river bed transmissivity,
determined by the degree of ground content and silt deposition in bed sediments

•

annual and long-term seasonal variability of the river runoff

•

character and amount of aquifer recharge and discharge, including a possible change of
evaporation from the groundwater surface due to decline of its level under exploitation

•

well-field and the distance between wells and the river bed

•

filtration properties of the exploited aquifer
Consideration of these factors is necessary during a quantitative assessment of

prospective coastal well-field yield and to determine possible river runoff changes caused by
groundwater exploitation.

2
The available examples show the possible negative effect of considerable groundwater
withdrawal on river runoff changes. Therefore, in practical hydrologic-hydrogeologic
investigations, primarily those connected with water supply, special works for assessing the
interaction between surface and groundwater in different periods of developing well fields are
needed.
This groundwater level decline can affect the state of the landscape. Vegetation is the
most sensitive element of landscapes, reaching almost immediately to change in the groundwater
table.
The effect of groundwater-level decline on vegetation is caused by the predominating
regime of vegetation nourishment, namely, automorphic or hydromorphic.
Under automorphic regime of nourishment, vegetation roots do not reach groundwater
level or the height of the capillary fringe, and get water only through infiltration of atmospheric
precipitation into the root zone. The root-zone depth plus capillary-fringe height is often called
the critical depth. If the depth of groundwater occurrence is more than the critical depth, a
nourishment regime is automorphic. If groundwater occurrence depth is less than critical depth,
groundwater activity participates in vegetation nourishment, and this regime is called
hydromorphic.
When the level that has a hydraulic connection with a developed aquifer level is lower
than the critical depth, then groundwater-level decline caused by water withdrawal will not affect
vegetation in any way. In other words, it means that if the groundwater levels in sands are below
5 m and in loams below 7 m, then no amount of intensive groundwater exploitation will affect
vegetation communities. However, this conclusion is true only for typical vegetation of platform
structures in humid zones and zones of moderate humidity. For plants in a temperate climate,
e.g., a eucalyptus, critical depths and, hence, water withdrawal impact on the character of planet,
will be quite different.
Land-surface subsidence due to groundwater oil and gas pumping is a different matter.
Land-surface caused by intensive groundwater withdrawal is considered in the paper. As
indicated earlier, it is one of the negative consequences of intensive groundwater exploitation.
Many practical case-studies of study and prediction of negative effects of groundwater
extraction on the environment are considered in the paper.
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Resumo
O presente trabalho focaliza o estudo da química mineral de algumas ocorrências de rochas alcalinas
silicáticas da Província Amambay na porção nordeste do Paraguai Oriental, cujo condicionamento
tectônico é controlado pelo Arco de Ponta Porã, importante feição estrutural de direção NE-SW.
Feldspatos e piroxênios, mostrando variações químicas significativas, são as suas principais fases
mineralógicas, enquanto feldspatóides, biotitas, magnetitas e granadas ocorrem subordinamente.
As mudanças composicionais gradativas nos minerais, aliadas a feições texturais, sugerem que essas
rochas tenham evoluído por cristalização fracionada a partir de magma parental mantélico.
Introdução
Manifestando-se nas proximidades da cidade de Pedro Juan Caballero, divisa do Brasil (Mato
Grosso do Sul) com o Paraguai, a atividade magmática da Província Amambay representa o evento
alcalino eocretáceo mais distante associado com a borda ocidental da Bacia do Paraná. Embora a sua
abrangência seja grande, estendendo-se por algumas dezenas de quilômetros para SSW, as ocorrências
mais expressivas desse magmatismo correspondem aos complexos circulares dos Cerros Chiriguelo e
Sarambí, ambos portadores de carbonatitos na sua porção central (Censi et al., 1989; Comin-Chiaramonti
et al., 1997, 1999).
As intrusões alcalinas, que precedem os derrames toleíticos da Formação Serra Geral, estão
associadas seja a rochas do embasamento precambriano, seja a sedimentos triássico-jurássicos ou permocarboníferos da Bacia do Paraná (Fig. 1). Elas preenchem zonas de interseção de estruturas antiformais
orientadas segundo NE-SW com falhas de direção NW-SE (Comin-Chiaramonti et al., 1999). À exceção
dos corpos dos Cerros Guazú e Tayay, cujas relações com a tectônica regional não são muito claras, os
dados geológicos sugerem que todas as demais ocorrências encontram-se sob a influência tectônica do
Arco de Ponta Porã. Além das anomalias magnéticas e gravimétricas de intensidade elevada presentes nos
extremos N e S dessa estrutura (Velázquez et al., 2005), a intensa deformação das rochas encaixantes,
principalmente nas proximidades dos contatos das intrusões anelares, corroboram essa interpretação.
Petrografia
Litologicamente, a Província Amambay é formada por uma suíte intrusiva consistindo em
sienitos (com e sem feldspatóides), sienodioritos, fenitos, carbonatitos e piroxenitos, juntamente com uma
extrusiva representada por diques de dimensões variadas de analcima fonolito, fonolito, fonotefrito,
lamprófiro (minette), tefrifonolito, traquifonolito e traquito.
A grande maioria das rochas intrusivas exibe textura hipidiomórfica fanerítica de granulação
média a grossa, ou mesmo pegmatítica. Os carbonatitos presentes no complexo anelar do Cerro
Chiriguelo apresentam aspecto maciço e grande variação da granulação, que chega a alcançar dimensões
centimétricas. Mineralogicamente, essas rochas são constituídas de calcita e flogopita em menor
quantidade. Os cristais de calcita são subidiomórficos a xenomórficos, tendo como principais inclusões
mica, apatita e por vezes opacos. Os fenitos associados mostram textura granoblástica heterogênea e
contêm feldspato alcalino com extinção ondulante e borda parcialmente recristalizada, além de
concentrações de grãos aciculares de egirina-augita fortemente orientados.
Por sua vez, as rochas extrusivas mostram invariavelmente textura holocristalina porfirítica com
mega, feno e microfenocristais de feldspato alcalino e piroxênio. Ao microscópio, elas exibem textura
microporfirítica, tendo piroxênio como microfenocristais predominantes e, mais raramente, feldspato
alcalino e biotita. A matriz consiste em finas lamelas de feldspato alcalino subidiomórfico e grãos
xenomórficos de nefelina e piroxênio. Em algumas amostras os cristais tabulares de feldspato alcalino
possuem ligeira orientação subparalela, caracterizando típica textura traquítica.
Excluídos os carbonatitos, tanto a associação intrusiva quanto a extrusiva têm feldspato alcalino
como fase félsica majoritária, enquanto que piroxênio e biotita constituem os minerais máficos mais
freqüentes; em algumas amostras melanita e analcima são também componentes importantes. Nefelina
ocorre acidentalmente e apatita, titanita, opacos e zircão estão presentes como acessórios.
Química mineral
As composições químicas foram obtidas na microssonda do IGc, um equipamento de fabricação
JEOL, modelo JXA-8600S. As condições de trabalho obedeceram à rotina daquele laboratório. Foram
efetuadas 191 análises nas principais fases mineralógicas dos litotipos mais representativos.

Feldspatos
Os feldspatos constituem a fase mineralógica mais importante das rochas silicáticas, com a sua
composição distribuindo-se ao longo do plano Or-Ab (Fig. 2). À exceção daqueles presentes nos traquitos
de Cerro Apuá, observa-se que esses minerais estão enriquecidos no componente ortoclásio, que varia
desde Or67 até Or95. Os teores mais altos de Or são encontrados nos fenitos e tefrifonolitos. Os somatórios
dos cátions são praticamente constantes e muito próximos ao valor da fórmula teórica (20,0). A baixa
concentração de Ca, Sr, e Ba indica que esses minerais não sofreram transformações subsólidas
significativas após a sua cristalização.
Feldspatóides
Os feldspatóides estão representados principalmente por nefelina e analcima, com maior
predomínio para o primeiro. Eles exibem com freqüência os efeitos de processos de alteração deutérica,
sobretudo a nefelina por vezes inteiramente transformada em cancrinita.
A nefelina ocorre como fenocristal nos minettes e como agregado xenomórfico intersticial nos
sienitos, fenitos e melassienitos, enquanto que analcima foi reconhecida apenas no fonolito de Cerro Jhú.
À semelhança dos feldspatos, a nefelina contém teores uniformes de Na2O e K2O, respectivamente, em
torno de 16 e 6% (8% nos fenitos), e baixo conteúdo de Ca, Sr e Ba.
A analcima se caracteriza por apresentar concentrações de K2O (0,03-2,59%) acima do limite
teórico esperado, sugerindo, assim, a incorporação de K residual na sua composição.
Piroxênios
Os piroxênios, principal fase máfica, mostram ampla variação composicional – como mostrado
na Fig. 3A caindo nos campos cálcico, sódico-cálcico e mais restritamente sódico de Morimoto (1989) -,
que se reflete principalmente nas concentrações de CaO, MgO, FeO (Fe2O3) e Na2O. As mudanças são
muito notórias na passagem de um membro de um grupo para outro, como resultado da substituição
progressiva de Mg por Fe (FeO), seguida da diminuição de Ca, e aumento das concentrações de Fe
(Fe2O3) e Na (Fig. 3B).
De modo geral, os teores mais elevados de Wo são encontrados nos tefritos, melassienitos e
fonotefritos, com o enriquecimento em Fs se dando mais acentuadamente nos traquifonolitos, como
sugerido pelos teores crescentes do componente molecular acmita. Outra característica distintiva é o
comportamento variável de TiO2 (0,11 a 3,18%), apresentando conteúdos mais altos junto aos
tefrifonolitos.
Biotitas
Nas rochas extrusivas, as biotitas aparecem em geral na forma de fenocristais individuais, mas
podem também ocorrer como agregados xenomórficos na matriz. Análises químicas indicam que esses
minerais correspondem a biotitas, mais ricas em Mg ou em Fe (Fig. 4) e, com base no conteúdo molar de
Ti, classificadas no grupo da Ti-biotita (cf. Rock, 1982).
Todos os cristais analisados apresentam, indistintamente, teores insuficientes de Si e Al para o
preenchimento das posições tetraédricas estruturais, sugerindo, assim, que pequenas quantidades de Fe2+,
ou mesmo de Ti, estejam ocupando a posição do Si.
Óxidos de Fe-Ti
A fase opaca comum a todos os tipos petrográficos é a magnetita, estando a sua composição
representada no diagrama FeO+Mn-TiO2-Fe2O3 (Fig. 5). Ao lado da grande variação no conteúdo de Fe,
esses minerais têm também como característica distintiva a grande riqueza em Ti, sobretudo nos
tefrinolitos, traquifonolitos e fonotefritos, quando chegam a atingir teores de até 10,55%, sendo então
classificados como magnetitas titaníferas.
Granadas
As granadas foram reconhecidas apenas em alguns litotipos. Nas rochas intrusivas (sienitos e
fenitos) aparecem preenchendo espaços intersticiais, enquanto que nas extrusivas (analcima fonolitos e
fonolitos) formam microfenocristais na matriz. Os cristais analisados são enriquecidos no componente
andradita (Fig. 6) e possuem teores de TiO2 da ordem de 1,86 a 8,43%, o que permite a sua classificação
como melanita.
Considerações finais
A Província Amambay é constituída por uma associação litológica incluindo rochas mais
primitivas, como os carbonatitos, até tipos silicáticos muito evoluídos, caso dos fonolitos, possivelmente
representando pulsos e/ou fontes magmáticas diferentes. A intensa deformação rúptil das rochas
sedimentares encaixantes e a presença de extensa área de rochas do embasamento apresentando
evidências de fenitização sugerem para os carbonatitos uma formação supracrustal, enquanto as
características texturais das rochas silicáticas apontam para ambientes de intrusão rasa ou mesmo
condições subáreas.
Do ponto de vista genético, os carbonatitos associados ao sistema Paraná-Angola-Etendeka têm
sido interpretados como resultantes de processos de imiscibilidade de líquidos. Já as rochas silicáticas

associadas são admitidas como originadas a partir de fonte mantélica heterogênea, de natureza
possivelmente granada peridotito, submetida a baixo grau de fusão parcial e enriquecimento
metassomático (Comin-Chiaramonti & Gomes, 1996, 2005; Comin-Chiaramonti et al., 2005).
Com base na variação composicional dos minerais, notadamente dos feldspatos e piroxênios, e
em evidências de natureza textural, acredita-se que processos de cristalização fracionada a partir de fonte
mantélica tenham exercido papel importante na formação das rochas silicáticas da Província Amambay.
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ABSTRACT
As part of the environmental assessment within Todos os Santos Bay, located in Recôncavo Bahiano,
sediments samples of the mangrove were collected at six (06) locations to determine the spatial distribution of
anthropogenic pollutants in the São Francisco do Conde Region. Muddy sediments with high organic matter content
dominate the study area. The spatial distribution of 11 metals in the sediments has been assessed by use of the
multivariate statistical techniques: cluster analysis and multidimensional scalling. The assessment can be divided into
three regions, with different degree of environmental pollution. Even though the inner region is the most affected by
human activities, most of the parameters investigated in this study indicate that the entire harbor area is impacted.
Traces metal levels indicated that sediments were moderately polluted with Zn (overall mean: 89 +/- 16 µg. g - 1 dry
sediment), Pb (20 +/- 8), Cu (45 +/- 11), Cr (62 +/- 10), V (70 +/- 18), Ni (29 +/- 7) and Cd (0,3 +/- 0,5). The results
pointed out that almost all the area presented some substances that can cause adverse biological effects, especially in the
inner region.
Keywords: multivariate statistics, metals, mangroves.
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo visa avaliar, do ponto de vista da estatística descritiva e multivariada, a geoquímica do
substrato lamoso das regiões de manguezal da região de São Francisco do Conde, norte da Baía de Todos os Santos,
através da compreensão dos fatores que controlam a distribuição dos elementos químicos: chumbo, zinco, cromo, cobre,
cádmio vanádio, níquel e bário; determinar os teores de alumínio, ferro, manganês, enxofre, matéria orgânica e a
distribuição das frações granulométricas que compõem o substrato, a fim de auxiliar na compreensão dos processos
geoquímicos analisados em associação aos parâmetros físico-químicos que caracterizam a distribuição destes elementos
traços nos sedimentos.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A área perfazendo cerca de 80 km2, situa-se no setor norte da Baía de Todos os Santos (Figura 1) e integra a
Bacia Hidrográfica do Rio Subaé. A principal via de acesso à região, a partir de Salvador, é a BR-324, seguindo-se da
capital até o entroncamento com a BA-592, quando se deve tomar a direção para Candeias, chegando-se ao município
de São Francisco do Conde, após se percorrer a distância de 80 Km desde a sede da Capital.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Com o auxílio de cartas planialtimétricas, tábuas de marés e de referências utilizadas para revisão bibliográfica,
foram estabelecidas 05 (cinco) estações de amostragem em zonas de manguezal na Região de São Francisco do Conde,
ao norte da Baía de Todos os Santos. Em Maragojipe, a estação foi denominada de Estação Controle, por estar em uma
zona possivelmente livre dos problemas ambientais verificados na área pesquisada.
Foi realizada uma campanha de campo em março/abril de 2001, para o levantamento das condições gerais da
área pesquisada, a coleta de amostras do substrato lamoso do manguezal, bem como a determinação de parâmetros não
conservativos nas águas superficiais, em cada estação de amostragem. Os materiais e recipientes destinados a coleta
foram tratados previamente no Laboratório de Estudos Ambientais (LEA) do Instituto de Geociências (IGEO) da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde passaram pela seguinte seqüência de lavagem: utilizando detergente não
fosfatado, água corrente, ácido clorídrico a 10% e finalmente com água destilada e deionizada. Em cada estação foram
determinados três pontos de amostragem, alinhados perpendicularmente à linha de costa (SANTOS, 2002). Em cada
ponto de amostragem foi feita uma malha de cinco pontos, espaçados em torno de 0,5m um do outro. O sedimento foi
coletado a uma profundidade de até 20 cm (sedimento superficial), com o auxílio de uma pá plástica. O material
recolhido foi colocado num saco plástico de 100L, sendo misturado até obter uma homogeneidade e, por fim, foi
retirada uma alíquota em torno de 2kg, compondo a amostra propriamente dita. Esse procedimento gerou 03 (três)
amostras por estação e 18 (dezoito) no total (Figura 2).

As análises dos metais Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, V, Ni, Ba, Fe, Al e Mn, foram realizadas nos Laboratórios do
Centro de Tecnologia Industrial Pedro Ribeiro (CETIND), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
em Lauro de Freitas – BA. Utilizou-se a técnica de extração parcial com ácido nítrico (HNO3 1:1) na fração do
sedimento <0,063mm fazendo-se a digestão em microondas. As concentrações dos metais foram determinadas por
Espectrometria de Absorção Atômica com chama, marca VARIAN, modelo AA 800.
A determinação do teor de matéria orgânica (M.O.), foi realizada seguindo-se o método gravimétrico de
calcinação, proposto por LANARV (1988).
O teor de nitrogênio orgânico no sedimento na fração <0,177mm foi determinado pelo Método Kjeldahl por
destilação a vapor, segundo a descrição da EMBRAPA (1997).
Os teores de enxofre total (S) no sedimento foram determinados conforme procedimento da EMBRAPA
(1997) com adaptação dos procedimentos descritos por VITTI (1989).
Os resultados relativos às análises laboratoriais foram tabulados com tratamento estatístico pelo programa
STATSOFT versão 7.0 Inc.
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Figura 1 - Mapa de situação e de localização das seis (06) estações de amostragem marcadas de 1 a 5 em São Francisco
do Conde e 6 em Maragojipe, Bahia.

Figura 2 – Disposição dos pontos de amostragem das estações de coleta nas regiões de manguezal de São Francisco do
Conde e Maragojipe-BA.

4. - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para análise dos dados obtidos, foram adotados métodos da estatística descritiva, procurando descrever e
sumariar os dados coletados através da: média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo (Tabela 1).
Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos em água superficial e valores de pH, classificação granulométrica e concentração
de metais em sedimentos de manguezal das regiões de São Francisco do Conde (estações de 1 a 5) e de Maragojipe
(estação 6) - Bahia.
Areia
pH
pH
Estação/Nome (KCl) (H2O) ∆ pH Grossa

Areia
Fina

Silte

1
ILHA CAJAÍBA

7,69
7,68
7,56
7,64

8,00
8,04
7,75
7,93

-0,31
-0,36
-0,19
-0,29

15
20
25
20,00

13
10
13
12,00

10
3
26
13,00

2
6,02
FZ. ENGENHO 6,96
6,55
Média (n=3)
6,51

6,15
7,06
6,78
6,66

-0,13
-0,10
-0,23
-0,15

84
45
54
61,00

3
5
4
4,00

3
5
1
3,00

7,17
7,13
7,18
7,16

7,37 -0,2
7,54 -41
7,44 -0,26
7,45 -0,29

1
1
1
1,00

10
10
11
10,33

7,29
6,96
7,08
7,11

7,50
7,09
7,22
7,27

-0,21
-0,13
-0,12
-0,15

1
1
1
1,00

Média (n=3)

6,55
6,60
6,35
6,50

6,62
6,73
6,43
6,59

-0,07
-0,13
-0,08
-0,09

Mín
Máx
Média (n=15)
Desvio Padrão

6,02
7,69
6,98
0,49

6
MARAGOJIPE
Mín
Máx
Média (n=3)
Desvio Padrão

Média (n=3)

3
D.JOÃO
Média (n=3)
4
S.F. CONDE
Média (n=3)
5
RIO SUBAÉ

Argila

Pb
Cd
Zn
Cu
Cr
V
Ni
Ba
(µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g) (µg/g)

Mn
(µg/g)

Fe
Al
(%) (%)

S
(%)

M.O
(%)

C
(%)

589
523
290
467,33

6,20
6,67
5,51
6,13

7,40
7,36
5,38
6,71

4,48
4,14
2,28
3,63

26,63
24,52
37,92
29,69

15,46
14,22
21,99
17,22

0,06
258
0,06
237
0,09
244
0,07 246,33

41
61
68
25
124
142
83
34
38
24
71
255
52
57
61
24
80
169
58,67 50,67 55,67 24,33 91,67 188,67

3,47
3,15
3,44
3,35

5,95
2,36
5,13
4,48

0,89
1,63
1,54
1,35

17,47
28,51
30,58
25,52

10,29
16,54
17,74
14,86

0,09
114
0,09
184
0,09
197
0,09 165,00

99
45
68
66
33
156
438
95
46
69
74
31
145
287
95
47
71
75
32
131
499
96,33 46,00 69,33 71,67 32,00 144,00 408,00

4,16
3,84
4,17
4,06

5,29
5,83
6,02
5,71

2,77
2,76
2,95
2,83

54,31
49,89
52,40
52,20

31,5
28,94
30,39
30,28

0,09
0,10
0,09
0,09

62
10
<0,04
87
56
80
110
39
67
11
<0,04
89
56
80
117
40
36
10
0,75
87
55
66
96
40
55,00 10,33 0,276 87,67 55,67 75,33 107,67 39,67

C/N

10
18
45
29
41
24
32,00 23,66

<0,04
<0,04
<0,04
0,020

12
22
23
19,33

76
67
65
69,33

0,06
0,12
0,05
0,08

4
8
4
5,33

7
29
14
16,67

88
27
62
30
81
31
77,00 29,33

0,95
93
40
58
61
24
147
294
1,43
105
43
74
89
28
149
302
1,50 102
43
54
63
24
122
338
1,29 100,00 42,00 62,00 71,00 25,33 139,33 311,33

4,04
4,29
4,48
4,27

5,10
7,15
4,00
5,42

3,09
2,59
2,64
2,77

38,78
45,86
43,48
42,71

22,49
26,60
25,22
24,77

0,16
141
0,17
156
0,17
148
0,17 148,33

1
1
1
1,00

4
5
7
5,33

9
12
17
12,67

86
29
82
30
75
32
81,00 30,33

0,74
0,77
0,92
0,81

3,14
3,25
4,56
3,65

2,42
2,75
6,10
3,76

3,03
3,05
3,22
3,10

44,55
49,16
38,33
44,01

25,84
28,51
22,23
25,53

0,21
123
0,20
143
0,19
117
0,20 127,67

6,15 0,07
8,04 0,41
7,18 -0,20
0,56 0,10

1,00
84,00
16,80
25,39

4,00
13,00
7
3,89

3,00
29,00
12,57
9,10

10,00
10 <0,04
88,00 3200% 1,5
62,87 22,86 0,493
21,60 8,02 0,54

38
33
36
21
50
141 3,14
83
80
117
40
704
589 6,67
48,67 60,53 71,47 29,07 205,4 352,87 4,29
11,28 15,57 24,48 6,46 211,58 132,56 1,08

2,36
7,40
5,22
1,67

0,89
4,48
2,74
0,92

17,47
54,31
38,83
11,16

10,29
31,5
22,53
6,45

0,06 114,00
0,21 350,00
0,12 202,62
0,05 79,20

6,37
6,09
5,90

6,62 -0,25
5,95 0,14
5,59 0,31

40
60
59

13
5
4

26
8
8

21
27
29

10
8
8

5,90
6,37
6,12
0,24

5,59
6,62
6,05
0,52

40
60
53
10,14

4
13
7,33
4,93

8
26
14
10,4

21
29
25,66
4,16

8
8
8,67
0,85

0,14
0,31
0,23
0,09

18
23
21
20,67

<0,04
0,09
<0,04

78
102
87
89

655
704
420
593

N
(%)

88
38
33
36
23
50
511
90
38
37
38
21
53
286
116
47
66
80
28
74
370
98,00 41,00 45,33 51,33 32,00 59,00 389,00
78
116
94,2
9,3
58
43
50

20
19
25

62
45
63

<0,04
20
19
45
0,09
90
25
63
0,043 50,33 22,67 56,67
7,53 37,86 3,37 10,08

61
46
61
46
61
56
8,37

20
15
18

74
59
88

126
112
87

3,92 5,36 1,86 47,88
2,83 3,63 1,57 33,06
3,66 6,11 1,48 28,00

15
59
86
2,83
20
88
126 3,92
17,67 73,67 108,33 3,47
2,73 14,72 19,99 0,57

3,63
6,11
5,03
1,27

1,48 28
1,86 47,88
1,64 36,31
0,2 10,33

27,77 0,05
19,17 0,05
16,24 0,05
16,24
27,77
21,06
5,99

350
289
338
325,67

555
383
325

0,05 325,00
0,05 555,00
0,05 421,2
0,00 119,86

Todos os parâmetros analisados no sedimento de manguezal, nesse estudo, foram submetidos à análise de (1)
variância inter-estações , (2) Variância intra-estações. As comparações dos resultados foram feitas pelo Teste F
unicaudal, com nível de significância de 95% (α = 0,05).
Os valores de F, para o TESTE 1 (igualdade entre as estações), evidenciaram que os parâmetros analisados
apresentam distribuição diferenciada entre as estações amostradas. Certamente dentre essas estações, pelo menos a
estação 6 (Maragojipe) é diferente das outras cinco estações em São Francisco do Conde, exceto para o Cr, Al, Argila e
Silte. No TESTE 2 (igualdade entre os pontos de amostragem), os parâmetros apresentam a mesma distribuição entre os
pontos amostrados, podendo-se concluir que até a dimensão estabelecida entre os sedimentos de manguezal não há
diferença relevante entre os três pontos das estações, com relação aos parâmetros analisados.
A análise das dependências foi obtida a partir da matriz de coeficientes de correlação de Pearson (Figura 2) dos
cátions Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, V, Ni, e Ba, além do Al, como indicador de argilominerais; Fe e Mn como indicadores de
óxi-hidróxidos; M.O., C, N, pH, frações granulométricas como: areia, silte e argila como indicadores de
compartimentos do substrato e enxofre (S) como indicador de sulfetos. Determinaram-se ainda os graus de liberdade
(g.l.) = 16, com a admissão de um nível de significância de 95% (α = 0,05) e um valor crítico de r (coeficiente de
correlação) de 0,468.
Observando a matriz de correlação (Fig. 3), nota-se que os elementos Cr, V, Ni, Ba, Fe, Al, Mn, S e o pH,
apresentaram uma correlação positiva relativamente elevada entre si. Os elementos Pb, Cd e Zn, também apresentaram
correlações positivas relativamente significativas entre si. Tais correlações indicam, muito provavelmente, a influência
de atividades antrópicas que são verificadas na região do baixo Subaé. Tais processos, notadamente aqueles
provenientes do beneficiamento do minério de Pb que ocorreu durante muitos anos nas imediações do município de
Santo Amaro, ainda vêm contribuindo de forma significativa nas condições ambientais da zona da foz do rio Subaé.
Além dessas, observou-se também uma correlação positiva elevada entre a matéria orgânica e as frações
granulométricas silte (r = 0,64) e argila (r = 0,64), o que corrobora com hipótese de que os sedimentos de manguezais
são geralmente de granulação fina e estão intimamente relacionados à grande quantidade de matéria orgânica formada
localmente.
Algumas das correlações positivas elevadas demonstradas na figura 3 (efetuadas com o Fe, o Mn e o Al)
permitiram indicar que os elementos Cr, V, Ni e Ba podem estar fixados ao sedimento de manguezal na região de São
Francisco do Conde associados aos argilo-minerais, ou co-precipitados aos oxi-hidróxidos de Fe e Mn.

A análise de agrupamento visa identificar possíveis grupos homogêneos de amostras (Fig. 4A), como também
detectar semelhança entre variáveis. A figura 4(B) mostra o resultado analítico de 15 amostras de sedimento de
manguezal, coletadas na região de São Francisco do Conde, analisadas para 19 variáveis: Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, V, Ni, Ba,
Al, Fe, Mn, M.O., C, N, S, pH, Areia, Silte, Argila.

Figura 3 – Matriz dos coeficientes de Pearson (r), calculados entre as concentrações dos metais Pb, Zn, Cr, Cu, Cd, V,
Ni, Ba e os suportes geoquímicos: Al, Fe, Mn, M.O., argila, silte, areia e S associados ao substrato de manguezal da
região de São Francisco do Conde – Bahia.

(A)

(B)

Figura 4 – Dendrograma pelo método de Ward, utilizando-se distâncias euclidianas como medida de similaridade entre
amostras por estação (A) e os elementos químicos (B) do sedimento de manguezal da região de São Francisco do Conde
– Bahia.

Os teores de nutrientes e metais apresentam um padrão de distribuição condicionado pelas características
sedimentares e hidrodinâmicas do estuário (FREIRE et al., 2005). Em geral, as menores concentrações são encontradas
nas áreas rasas marginais, onde predominam sedimentos arenosos (Tab. 1).
Na figura 4(A), que relaciona a estação com as amostras, observa-se dois grandes grupos, o que permitiu
identificar dois ambientes distintos na região estudada: um ambiente com maior influência de águas fluviais, associável
provavelmente às atividades industriais e urbanas às margens do rio Subaé, situado na porção norte da área em estudo,
representado pelas Estações 4 e 5 (amostras: 10, 11, 12, 13, 14, 15); e outro ambiente de maior influência marinha,
possivelmente afetada pelas atividades industriais petrolíferas, situado na porção sul da área, representado pelas
Estações 1 e 2 (amostras 1, 2, 3, 4, 5, 6). As amostras 7, 8 e 9 (estação 3), apresentaram situação intermediária. Além
disso, observou-se que as três amostras de cada uma das cinco estações tendem a formarem subgrupos.
Na figura 4(B), que relaciona os elementos químicos dosados no sedimento, apresenta dois grandes grupos
entre as variáveis analisadas. Um grupo formado pelas variáveis Pb, Cd, Zn, N, C, M.O. e silte e outro formado por Cr,
Al, V, Ni, Ba, Fe, Mn, S, pH e argila. Isto demonstra que estes elementos têm o mesmo comportamento ou provêm da
mesma fonte. Esse resultado mostrou-se compatível com o resultado apresentado na figura 4(A). Nesse sentido e dentre
outros aspectos, sugere-se que o grupo que contém os elementos Pb, Cd, Zn, N, C e o parâmetro matéria orgânica sejam
compatíveis ao ambiente identificado na região de São Francisco do Conde, que apresenta uma maior influência das
águas do rio Subaé, representado principalmente pelas Estações 4 e 5. Assim como, pode-se inferir que os elementos
Pb, Cd e Zn estejam fixados ao sedimento de manguezal, complexados a matéria orgânica.
O grupo que contém os elementos Cr, Al, V, Ni, Ba, Fe, Mn, S, e os parâmetros pH e argila correspondente ao
ambiente identificado como de maior influência das atividades relacionadas à produção de petróleo na área pesquisada,
está associado notadamente às estações 1, 2 e 3. O pH foi o único parâmetro importante, o que demonstra seu papel
secundário como condicionante da distribuição de metais nos sedimentos do estuário. Essa menor importância pode ser
atribuída a valores relativamente elevados de pH, mas de variabilidade reduzida.A presença do Al, do Fe, do Mn e do S,
nesse grupo, sugere que o Cr, V, Ni e Ba estejam fixados no substrato de manguezal da região de São Francisco do
Conde, associados aos argilo-minerais, ao composto de enxofre como também co-precipitados aos oxi-hidroxidos de Fe
e Mn. De fato, os óxidos e hidróxidos concentram a maior parte dos metais nos sedimentos da região estuarina do Rio
Subaé. Embora vários desses metais sejam enriquecidos na região estuarina, a análise de agrupamentos indica que as
fases geoquímicas naturais são mais importantes no condicionamento da sua distribuição do que os aportes antrópicos.
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Resumo
Neste estudo a distribuição de metais nas frações total (<2,00 mm) e fina (<63 µm) granulométricas em
amostras de sedimentos do Canal de Bertioga-SP foi avaliada. As amostras de sedimentos foram digeridas com HNO 3
em assistida por microondas. Os metais foram determinados por ICP OES. Os resultados mostraram que a fração fina
incorpora mais metais que a fração total na maioria dos casos. No entanto, em alguns casos as concentrações na fração
total foram superiores, provavelmente devido à dificuldade em se obter homogeneidade nas amostras (tamanho das
partículas) e da forma irregular que os metais se distribuem nas partículas de sedimentos.
Palavras -chave: metais, digestão, sedimentos, ICP OES.

Summary
In this study for metals distribution in particle <2,00 mm and <63 µm sieve in sediments samples from Canal
de Bertioga-SP was evaluated. All sediment samples were digested with HNO 3 by using microwave assisted method.
Metals were determined by ICP OES. The results showed that in most of the cases that the finest fraction (<63 µm) can
incorporate much more metals than total fraction (<2,00 mm). However, in some cases metals concentrations in total
fraction were higher, probably because of having difficulty in getting sample homogenization on samples and due to
irregular form that metals distribute in sediments particles.
Keywords: metals, digestion, sediments, ICP OES.

Introdução
Os metais em sedimentos são fixados por adsorção sobre as superfícies das partículas minerais como areia,
silte e argila. Um dos muitos métodos para investigar a significância da composição granulométrica para concentração
de metais (ou outros contaminantes) em sedimentos baseia-se no isolamento individual de cada fração granulométrica e
na determinação da concentração de metais em cada fração. No entanto, encontramos na literatura o uso de outras
frações granulométricas, como 1000, 500, 250, 125 µm, para diversos propósitos 4.
Muitos estudos sobre a correlação de metais e o tamanho da partícula dos sedimentos, sugerem que usualmente
partículas mais finas contêm concentrações mais elevadas de metais, e que a principal porção de metais está

incorporada na fração de silte e argila (<63 µm). A Agência Ambiental dos Estados Unidos – U.S EPA recomenda a
fração total (<2,00 mm) para a determinação de metais e outros constituintes inorgânicos e orgânicos em sedimentos,
alertando que o peneiramento para obtenção de partículas mais finas pode mudar substancialmente as características
físico-químicas do sedimento e mudar o equilíbrio químico natural 4,6.
Portanto, comparações entre resultados de amostras analisadas em diferentes tamanhos de partículas podem ser
questionáveis, já que a distribuição de metais será variável3.
Neste trabalho foram para avaliar as concentrações de elementos distribuídas nas frações total (<2,00 mm) e
fina (<63 µm) nos sedimentos do Canal de Bertioga, foram determinados os seguintes metais: Al, Ba, B, Co, Cu, Cr,
Fe, Mn, Ni, Ti, V e Zn 6.

Descrição da área de estudo
O canal de Bertioga localiza-se na Baixada Santista no Estado de São Paulo. É delimitado pelo continente e
pela Ilha de Santo Amaro ao longo de seus 25 km de extensão. Sua desembocadura sul liga-se ao complexo estuarino de
Santos, enquanto que a desembocadura norte liga-se ao mar aberto, em direção a Bertioga. A desembocadura norte
praticamente forma uma segunda conexão entre o complexo estuarino e o oceano6.
A largura do Canal de Bertioga na sua região central é de até 1 km, a região é conhecida como o Largo do
Candinho. O Largo do Candinho situa-se como um divisor de águas dos estuários de Santos e Bertioga, apresentando
duas correntes de maré divergentes que se encontram, uma da desembocadura sul (sentido Porto de Santos) e a outra da
desembocadura norte (sentido oceano), tornando-se uma área de deposição de material em suspensão1.

Figura 1. Mapa de localização dos pontos de coleta de sedimentos no Canal de Bertioga-SP.

Parte Experimental
Coleta de amostras
As coletas das amostras de sedimentos foram realizadas em 8 pontos distribuídos ao longo do Canal de
Bertioga como é mostrado na Figura 1 com a identificação desses pontos de coleta. O ponto 1 (P1) foi estabelecido
próximo ao Rio Iriri (46º11´667;23º 53´ 875), ponto 2 (P2) no Canal de Bertioga pouco depois da Ponta do Caeté no
sentido Bertioga (46º 12´ 027;23º 54´ 537), o ponto 3 no Largo do Candinho (46º 12´ 861;23º 54´ 630), o ponto 4
próximo a Ponta do Caeté (46º 13´ 606; 23º 54´ 669), o ponto 5 no Largo do Candinho próximo à margem esquerda no
sentido Bertioga (46º 13´ 811; 23º 54´ 740), o ponto 6 no Largo do Candinho próximo à margem direita no sentido
Bertioga (46º 14´ 422; 23º 55´ 453), o ponto 7 próximo ao Rio Morro Alto (46º 13´ 968; 23º 55´ 891) e o ponto 8 após
Largo do Candinho no sentido Porto de Santos (46º 13´ 968; 23º 55´ 891) 6.
A metodologia utilizada para coleta, armazenagem e manipulação das amostras de sedimentos baseou-se nas
recomendações do documento da Agência Ambiental dos Estados Unidos - U.S EPA, entitulado “Methods for
Collection, Storage and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological Manual” 8.

Reagentes e soluções
Todas as soluções de referência para preparação de curvas analíticas foram preparadas com água deionizada
(>18 megaohm) obtida por purificador de água da marca USF Elga®, modelo Maxima Ultra Pure Water, Inglaterra e
com reagentes de grau analítico (Merck e Carlo Erba).
Preparo de amostras
As amostras de sedimentos foram secas a 103-105ºC, maceradas em gral de ágata e peneiradas em malha com
abertura <2,00 mm e <63 µm. As amostras foram digeridas com HNO 3 em digestor de microondas conforme método
3051 da U.S EPA 6,7.
Instrumentação
As amostras de sedimentos foram solubilizadas em digestor de microondas da marca CEM (modelo 2100). As
determinações dos metais foram realizadas por espectrometria de emissão atômica com plasma de argônio (ICP OES)
em espectrômetros da marca Spectro Co., Alemanha – com vista radial (modelo modula) e com vista axial (modelo
Ciros CCD)6.

Resultados e Discussão
Tabela 1. Concentração (mg.kg-1 ) dos metais nas frações total (<2,00 mm) e fina (<63 µm)nos sedimentos
distribuídos no Canal de Bertioga – SP.
Médias (n=3) das concentrações de metais na base seca
P1
Metais

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Total Fina Total Fina Total Fina Total Fina Total Fina Total Fina Total Fina Total Fina

B

87,7

119

103

120

109

115

100

125

111

119

118

130

98,4

128

83,4

138

Ba

29,7

38,4

36,7

25,1

37,4

23,3

27,6

32,8

31,9

23,1

31,1

25,4

17,9

20,3

21,6

20,4

Co

6,70

7,80

8,30

6,20

8,20

7,20

6,71

6,10

7,20

5,90

7,10

6,00

4,90

6,20

6,90

4,80

Cr

26,8

29,6

30,6

25,5

32,5

21,4

28,7

24,6

31,9

23,3

31,4

26,0

21,5

21,2

26,4

20,9

Cu

11,3

13,8

13,3

15,1

15,5

16,9

16,2

15,1

13,1

12,8

15,4

16,1

8,70

12,7

13,8

8,40

Mn

430

436

429

432

424

442

428

430

274

282

273

234

114

115

189

109

Ni

5,60

10,7

12,3

15,2

11,5

11,4

10,1

9,60

10,7

10,1

13,0

11,1

12,9

10,9

11,3

9,80

Ti

338

619

507

649

325

453

323

623

411

558

325

574

149

691

128

644

V

38,0

48,8

46,7

34,2

45,2

35,6

38,8

38,1

46,0

51,0

37,7

31,6

31,5

31,3

29,8

35,1

63,7 78,7
Notas:

72,9

103

75,3

102

74,0

93,1

64,6

100

80,6

97,6

73,2

97,6

48,7

69,7

Zn

a) Para o elemento boro foi utlizado utilizado somente material plástico (polietileno, polipropileno, teflon® ou outro polímero
adequado). Vidro borossilicato não deve ser usado a fim de evitar contaminação da amostra com boro que é parte da
composição desse tipo de material;
b) Precisão ( ≤ 20%) adotada entre as replicatas para obtenção das médias2;

Os valores das concentrações de metais encontrados nas frações total e fina são apresentados graficamente na
figura 2.
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Figura 2. Gráficos comparativos entre as concentrações de metais nas frações total e fina dos sedimentos do Canal de Bertioga-SP.

No estudo para avaliar as concentrações distribuídas nas frações total (<2,00 mm) e fina (<63 µm) nas
amostras de sedimentos do Canal de Bertioga-SP, observou-se que na campanha de Fevereiro de 2006, a fração fina dos
sedimentos tende a incorporar mais metais que a fração total para a maioria das amostras analisadas. Em alguns casos,
as concentrações obtidas na fração total apresentaram-se superiores em relação à fração fina e isso provavelmente se
deve ao fator homogeneidade. Embora as amostras sejam devidamente homogeneizadas durante a fase de preparação,
os metais provavelmente se distribuem de forma irregular nas partículas do sedimento. Outros casos apresentaram
concentrações similares entre as frações total e fina e isso provavelmente se deve ao fato dos sedimentos serem
praticamente todos de granulometria fina 6.
Considerando que os métodos de digestão de amostras são empíricos, dentre muitos resultados obtidos, mesmo
em uma série de replicatas, podem se apresentar como valores anômalos (outliers). Esses chamados outliers ocorrem

também devido à forma irregular de como o elemento se distribui na fração sólida. Outro fator é sem dúvida o tamanho
da partícula. O tamanho da partícula é uma das características físicas de maior importância em um material sólido, uma
vez que o tamanho da partícula afeta fortemente a sua homogeneidade. Para se ter êxito na obtenção de materiais de
referência com alta homogeneidade são requeridas partículas inferiores a 10 µm de tamanho5,6.

Conclusão

A distribuição de metais nas frações total (<2,00 mm) e fina (<63 µm) dos sedimentos foi avaliada utilizando o
método 3051a (HNO3) para solubilização das amostras. Os resultados mostraram que a fração fina incorpora mais
metais que a fração total na maioria dos casos. No entanto, em alguns casos as concentrações na fração total foram
superiores, provavelmente devido à dificuldade em se obter homogeneidade nas amostras (tamanho das partículas) e da
forma irregular que os metais se distribuem nas partículas de sedimentos 6.
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ABSTRACT
The influence of continental sediments on the authigenic formation of recent marine bioclastic fraction, has been
mineralogically and geochemically studied using shelfal-floor whole sediments (WS). The studied area corresponds to
the oriental shelf of northeastern Brazil between the 10 to 80 meter isobaths, adjacent to a continental area dominated
by semi-arid to humid tropical climate. Forty-three representative samples from the dominating facies in this shelf have
been analyzed by X-ray diffraction and chemical analysis and results allowed identification of two floor sediments of:
(a) quartz-terrigenous dominance and (b) carbonate dominance, whose present distinct mineralogical and geochemical
characteristics. In the terrigenous facies quartz, potassic feldspar and high Mg-calcite predominate. In the carbonate
facies, high Mg-calcite and aragonite coexist and predominate, with Sr concentrations up to 6,400 ppm and ranging
>2,600 ppm. In both cases, low-Mg calcite is absent. Geochemical signatures, marked by strong intercorrelations SiO2 Al2O3 - K2O - Rb, exhibit patterns with r ≥ 0.9, reflecting a continental felsic source. The statistical analyses, chemistry
and mineralogy of the sediments indicate that textural and mineralogical nature of the substratum is the main factor
controlling the biota and that quartzous-terrigenous facies favor species preserved in high Mg-calcites instead of those
preserved in aragonite.
Keywords: biogenic carbonates, continental fraction, Mg-calcites, northeastern Brazil
INTRODUCTION
Due to metabolism of the species that compose them, biogenic carbonates are chemically heterogeneous, presenting
a variety of chemical elements tied to their crystalline structure (Brownlow 1996). Many factors influence their
mineralogy and spatial distribution, being the type of biota one of them. Brownlow (1996) emphasized that organisms
could precipitate calcite in either undersaturated or oversaturated in calcium carbonate waters, and that nucleation rate
and crystal growth, as well as their dissolution, are delayed by the presence of Mg++ in seawater. He also stated that
carbonates precipitated in shallow-marine environment are formed mainly by high Mg-calcite (11 to 19% Mg) while
low Mg-calcite (Mg<11%) and aragonite are usually subordinate in these facies. X-ray diffraction is a satisfactory
analysis in the quantification of magnesium in the structure of carbonates (Goldsmith et al. 1961) once its presence
decreases the distance between the atomic planes in the crystalline structure of calcite.
Aragonite exhibits distinct behavior with respect to magnesium, its growth is not affected by presence of this
element, since its orthorhombic structure does not admit magnesium in amount large enough to form solid solution, as it
happens in calcite. On the contrary, its atomic structure favors the admission of atoms with ionic radius larger than that
of calcium (e.g. strontium). In aragonite, calcium is replaced by strontium, lead and, less often, by zinc (Dana 1959).
The scope of this study is to focus on the mineralogy and geochemistry of the carbonatic sedimentation in the
continental shelf of the oriental northeastern Brazil, recognized as one of the richest shelves in biogenic carbonates in
the Brazilian coast.
METHODS
The sampling was carried out by oceanographic dredging and forty three samples have been selected between
isobaths of 10 through 80 meters, from the continental shelf of Ceará, and adjacent states (Fig. 1). It includes essentially
superficial Holocenic sediments (biogenic carbonates and terrigenous) and was done during the operations GEOMAR
(1981-1983). X-ray Fluorescence Analyses was carried out in NEGLABISE, with powdered samples, performed in a
Rigaku unit model RIX 3000 equipped with Rh tube, by the calibration curve method prepared with international
reference materials. Major elements are reported in weight percent and trace elements, in parts per million (ppm, Table
1). X-Ray Diffractometry Analyses were performed by the powder method (Figures 2a, b, c, d, e) using a Siemens
D5000 unit, with the following standard conditions: scanning θ/min, from 5 to 50θ. KCuα emission, and drift
correction from the peak I=100 of quartz α (3.34 Å) to determining the magnesium quantity tied to the calcite structure,
according to Goldsmith et al. (1961). Statistical analysis include a regression analysis by means of correlations among
14 variables by Spearman´s correlation coefficients (Table 2), at confidence level of 95%, suitable for the type of
population to be analyzed (n=47), following suggestions in Siegel (1975).

2

Figure 1. Sample localities (adapted from Amaral, 1979)

RESULTS AND CONCLUSIONS
The XRD analyses (Figs. 2a, b, c, d, e) have evidenced the predominance of the high Mg-calcites in proximal facies
of the continental shelf. Low Sr contents (< 2,200 ppm. in general) and Mg/Ca ratios (WS) ≥ 0.12 (Table 1) characterize
proximal facies, and place in evidence the reduced participation, or even absence of aragonite and of low Mg-calcite in
total analyzed sediment (WS).

FIGURE 2. Diffractograms of samples collected at different depths. (a) sample rev52, collected from 40 meter depth; (b) sample
rev95, from 30 meter depth; (c) sample vh3157, from 10 meter deep; (d) sample vh3147, from 20 meter deep; (e)
sample rev 12, from meter deep.

In deeper facies (>25m) where there is absolute predominance of the carbonatic fraction, high Mg-calcites coexist
with large amount of aragonite. The siliciclastic fraction, frequently accessory, sometimes is not identifiable by X-ray
diffraction of whole sediment (WS). High Mg-calcites with Ca:Mg ratios of 85:15 to 80:20 predominate but at deeper
isobath (> 35m). The Mg/Ca-SiO2 correlation (r= 0.8) (Table 2) evidence the geochemical competition between Sr and
Mg in the crystallographic structure of the carbonates. It could indicate the influence of the depth in the Mg content of
calcites. However, in the studied sampling there are quartzous siliciclastic sediments (SiO2 > 60% and Al2O3 < 3%)
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from 10 to 55 meters, and the Mg/Ca-SiO2 correlation is more sensitive where the quartzous siliciclastic fraction is
greater (Fig. 3), independently on depth of sampling.
Mg/Ca and SiO 2 scattering diagram
of all samples (10-80m depth)
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FIGURE 3. Scattering diagram (SiO2 versus Mg/Ca) for samples collected at less than 80 meters depth.

Even with low amounts of Al2O3 (<3% in 95.5% of the cases; average of 0.8%) strong integrated correlations
among SiO 2 - Al2O3 - K2O - Rb have shown to be preserved confirming the quartz and potassic feldspar paragenesis in
accordance with the felsic nature of the crystalline basement on which the costal drainage system has been established.
The quantity of M g inserted in crystalline structure of calcite in the studied shelf depend, among other factors, on a
greater participation of the quartzous-terrigenous fraction in the bulk sediments of the substratum that govern the
development of the benthonic biota kept in high Mg-calcite instead of the biota kept in aragonite.
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TABLE 1. Chemical analyses for bulk sediments collected at different depths (major elements in wt. % and trace elements in ppm)
Sample
Vh03157
Vh03146
Rev88
Vh03147
Rev74
Vh03166
G2 96
Vh03171
G2 95
G1 32
G2 71
G2 27
Rev12
G1 12
G2 108
Rev95
Vh03134
06
90
G1 31
13
Rev42
89
Rev90
Rev121
Rev72
G 111
Rev52
G 46
Rev75
Rev41
Rev39
Rev48
Rev94
VH3115
94
VH3137
Rev45
VH3153
Rev84
Rev11
VH3126
VH3162

Depth (m)
10
15
18
20
20
20
21
23
25
25
25
25
25
25
28
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
38
40
40
40
43
55
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80

SiO2
68.68
1.05
0.00
88.31
25.61
5.79
3.20
14.63
9.27
70.18
8.53
12.43
87.78
7.61
1.23
0.12
0.67
0.00
0.00
61.05
61.41
66.86
0.39
0.05
16.83
63.70
7.60
0.00
0.60
0.15
0.33
70.31
0.03
0.15
4.60
0.58
2.50
6.59
7.83
0.37
0.05
3.46
3.90

Al2 O3 Fe2O3t MgO CaO Na2O K2 O
3.00
2.62
1.61 8.46 0.13 0.23
0.31
0.16
6.89 43.30 0.37 0.04
0.00
0.03
5.97 48.39 0.41 0.01
1.88
0.62
1.02 2.87 0.08 0.17
0.65
0.05
3.90 34.56 0.48 0.18
0.36
0.07
3.26 45.52 0.99 0.10
0.33
0.31
5.90 46.63 0.11 0.05
0.38
0.08
3.90 41.11 0.48 0.04
0.60
0.37
5.50 42.85 0.30 0.23
3.17
0.47
1.74 12.11 0.11 0.90
0.50
0.29
5.42 43.85 0.10 0.14
1.39
0.33
4.31 40.56 0.32 0.35
1.97
0.25
1.04 3.52 0.18 0.22
0.25
0.05
3.67 45.38 0.58 0.07
0.31
0.34
5.54 48.48 0.20 0.03
0.00
0.01
2.78 50.62 0.69 0.03
0.21
0.07
3.86 49.17 0.76 0.04
0.00
0.03
5.44 49.13 0.23 0.00
0.00
0.02
4.52 50.88 0.13 0.00
2.32
0.96
2.21 16.55 0.08 0.56
2.81
1.83
2.29 15.69 0.13 0.75
2.21
0.18
1.09 14.53 0.63 0.68
0.01
0.02
2.78 50.13 0.66 0.05
0.05
0.04
3.52 50.58 0.62 0.00
1.83
1.55
3.41 36.59 1.27 0.28
2.9
0.59
1.58 14.97 0.69 0.76
0.41
0.15
4.04 42.07 0.77 0.11
0.00
0.00
4.48 50.06 0.43 0.01
0.16
0.16
5.68 49.08 0.31 0.00
0.01
0.04
5.47 46.21 0.73 0.30
0.03
0.02
3.11 50.42 0.47 0.01
2.75
0.15
1.72 12.20 0.50 0.73
0.00
0.03
3.19 51.19 0.63 0.00
0.00
0.07
4.98 48.19 0.90 0.12
0.35
0.05
4.78 46.21 0.57 0.14
0.06
0.05
4.45 46.28 0.65 0.12
0.45
0.14
3.81 48.13 0.82 0.09
0.46
0.32
5.18 44.00 0.48 0.09
1.07
1.17
3.85 43.57 0.66 0.19
0.02
0.02
5.72 48.26 0.44 0.00
0.00
0.03
4.78 49.20 0.41 0.00
0.62
0.15
3.11 46.20 0.70 0.12
1.76
0.79
4.33 44.26 0.79 0.13

TiO 2 P 2O5
2.81 0.04
0.19 0.06
0.03 0.07
0.56 0.00
0.04 0.05
0.03 0.07
0.01 0.11
0.02 0.07
0.01 0.10
0.23 0.03
0.02 0.10
0.08 0.09
0.28 0.00
0.02 0.10
0.01 0.12
0.01 0.07
0.02 0.08
0.00 0.08
0.03 0.08
0.12 0.06
0.18 0.06
0.13 0.01
0.01 0.08
0.00 0.08
0.11 0.12
0.08 0.01
0.23 0.11
0.00 0.06
0.00 0.11
0.00 0.07
0.00 0.07
0.04 0.02
0.00 0.08
0.03 0.12
0.01 0.08
0.02 0.10
0.03 0.10
0.04 0.09
0.06 0.17
0.00 0.08
0.02 0.10
0.03 0.08
0.08 0.10

PF
10.98
45.77
46.92
3.10
35.14
43.58
43.57
39.51
40.95
13.09
41.40
40.52
4.85
42.51
44.60
45.93
45.70
45.34
45.41
18.03
16.73
16.19
45.94
45.45
38.67
16.16
42.49
45.72
44.86
47.27
44.87
13.83
45.46
47.74
43.65
47.43
44.80
43.44
41.52
45.79
46.78
43.85
44.03

Mn
549
46
16
158
16
5
30
18
31
90
36
40
51
17
29
5
14
11
18
111
98
50
16
12
71
53
51
5
14
15
16
29
18
16
9
30
20
43
76
10
18
22
73

Sr
820
2629
3052
183
3287
5301
2940
3588
2626
1318
2611
3717
217
4086
2689
6482
5200
3611
4349
1550
1226
3326
6060
4735
3063
2981
3174
5133
2801
3839
4710
2161
3165
3936
3200
4314
4051
2882
3063
3120
3890
3888
3816

Rb
15
5
5
12
5
5
5
5
5
31
5
5
15
5
5
0
0
5
0
20
25
25
5
5
10
23
5
0
0
5
5
24
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Mg/Ca
0.22
0.13
0.10
0.48
0.10
0.06
0.10
0.08
0.11
0.16
0.10
0.09
0.40
0.07
0.09
0.04
0.06
0.09
0.07
0.13
0.15
0.09
0.04
0.06
0.08
0.12
0.08
0.07
0.09
0.10
0.05
0.16
0.05
0.08
0.08
0.08
0.06
0.09
0.07
0.10
0.08
0.06
0.08

TABLE 2. Correlation matrix for major elements (wt.% oxides) and trace elements (ppm)

SiO2
Al2 O3
Fe2 O3t
MgO
CaO
Na2 O
K2 O
TiO 2
P 2O5
PF
Mn
Sr
Rb
Mg/Ca

SiO2
1.0
0.9
0.5
-0.8
-1.0
-0.3
0.8
0.4
-0.8
-1.0
0.5
-0.7
0.9
0.8

Al2 O3
1.0 Fe2 O3t
0.7
1.0
MgO
-0.7
-0.3
1.0
-0.9
-0.5
0.7
-0.2
-0.1
-0.1
0.9
0.4
-0.6
0.5
0.7
-0.3
-0.5
0.0
0.7
-0.9
-0.5
0.8
0.6
0.8
-0.4
-0.7
-0.5
0.2
0.9
0.4
-0.7
0.5
0.3
-0.4

CaO
1.0
0.3
-0.8
-0.5
0.7
1.0
-0.6
0.7
-0.9
-0.8

Na2 O
1.0
-0.1
-0.2
0.2
0.4
-0.3
0.6
-0.2
-0.5

K2 O
1.0
0.1
-0.5
-0.7
0.2
-0.5
0.9
0.3

TiO 2
1.0 P 2O5
-0.3 1.0
-0.5 0.8
1.0 -0.3
-0.4 0.3
0.3 -0.6
0.4 -0.6

PF
1.0
-0.5
0.7
-0.8
-0.8

Mn
1.0
-0.5
0.4
0.4

Sr
1.0
-0.6
-0.8

Rb
1.0
0.4

Mg/Ca
1.0
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ABSTRACT
APA of the Estuary of the river Ceará is an Unit of Conservation, he has as your characteristic principal to conserve in a
maintainable way your natural resources, as well as to maintain your environmental balance and it was created as I Decree
n° 25.413/1999, with area of 2.744,89ha, located in the boundary of the municipal districts of Fortaleza and Caucaia. The
research had as objectives to analyze the environmental conditions and to divide into districts the area, the use analysis and
occupation and the impacts, as well as to take environmental education for the resident population in the area, in way of
guaranteeing the environmental to maintain for the future generations. As methodology were used pertinent bibliographies
to the area, images of satellites as the images of Quickbird and also images Spot. The geoprocessing activities involved the
digital processing of images of remote sensing and the integration of data in structure of SIG. We verified in the
environmental analysis of APA the principal problems faced that are: the disordered occupation in the margins of the river,
the deforestation, the pollution of the river and the degradation of the growth of mangroves.
Keywords: Estuary, pollution of the hydro resources, Unit of Conservation.
INTRODUÇÃO
A APA do Estuário do Rio Ceará está localizada conforme a Figura 01, foi criada por meio do Decreto n.º
25.413/1999, abrange uma área de 2.744,89ha, localiza-se na divisa dos Municípios de Fortaleza (oeste) e Caucaia (leste) e
está projetada na zona 24M do fuso Meridiano Central de 39º, cuja descrição do seu limite apresenta as seguintes
características:
9592000

9585000

539000

54600

CEARÁ

Figura 01 – Localização da área da Pesquisa – APA do Estuário do rio Ceará. Nesta figura é usada a imagem de satélite
SPOT (2000), onde foi possível delimitar a área da APA sobre a imagem.
O Estuário do Rio Ceará abrange uma área aproximadamente, 500ha de manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre
em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, onde existe a mistura da água doce dos rios com a água salgada das marés. Os
mangues representam um ecossistema de sobrevivência para um grande número de animais e plantas, sendo identificadas na
área, diversas espécies da fauna e flora autóctones destas áreas. Conforme (MAJOR, 2002) o manguezal se compõe de
algumas poucas espécies de plantas, mas estas são em grande número, constituintes de uma vegetação “simples” que
alimenta uma das mais ricas e variáveis faunas do mundo. Verifica-se na Figura 02 a intensa urbanização na foz do rio
acarretando desequilíbrios ambientais, dentre eles a poluição do rio Ceará por populações ribeirinhas.

Figura 02 – Estuário do rio Ceará.
Esta área por ser uma Unidade de Conservação possui diversas restrições de uso onde diversas atividades são
proibidas, dependendo dos impactos que causem na área, isso para garantir a conservação da dinâmica ambiental local e o
desenvolvimento sustentável.
Os principais objetivos da criação da APA conforme o Decreto são: proteger e conservar as comunidades bióticas
nativas, os recursos hídricos e os solos; proporcionar à população regional métodos e técnicas apropriadas ao uso do solo, de
maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios ecológicos, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais e
respeito às peculiaridades histórico-culturais, econômicas e paisagísticas locais, com ênfase na melhoria da qualidade de
vida dessa comunidade; ordenar o turismo ecológico e cultural e as demais atividades econômicas compatíveis com a
conservação ambiental, assim como desenvolver na população regional, uma consciência ecológica e conservacionista
Ceará, (1999).
Os principais problemas enfrentados na APA são; a ação antrópica degradadora, ocasionada pela crescente ocupação
desordenada e irregular nas margens do rio principalmente em sua foz onde observamos na Figura 03 a intensa urbanização
da faixa praial e conseqüentemente a degradação do manguezal e principalmente a poluição hídrica.
Analisando do ponto de vista de preservar esta área de grande importância ambiental, flui grande interesse de
conscientizar a população que reside na APA, para a importância de preservar e utilizar os recursos de maneira sustentável,
visando a sustentabilidade ambiental.
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Figura 3 – Imagem de satélite Quickbird RGB resolução 0,60m (2003), mostra a foz do rio Ceará, sua intensa urbanização e
a Ponte sobre o rio Ceará.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho tivemos como objetivo a análise das condições geoambientais e o
zoneamento da APA do estuário do rio Ceará, onde foram analisados os recursos naturais e seus respectivos impactos
ambientais enfocando a poluição hídrica ocasionada pela crescente urbanização na foz do rio.

Neste trabalho foram utilizadas imagens digitais multiespectrais do satélite Spot e Quickbird georeferenciadas para
o datum horizontal SAD 69.
As atividades de geoprocessamento envolveram o processamento digital de imagens de sensoriamento remoto e a
integração de dados em estrutura de SIG (Sistema de Informação Geográfica) e o software utilizado a integração de dados
georreferenciados foi o ArcGIS versão 9.0. Em seguida foram realizados os procedimentos de análise e interpretação das
assinaturas espectrais predominantes e do conjunto de imagens coloridas, foram interpretadas aquelas que proporcionaram
melhor distinção das unidades de paisagem, levando em consideração às áreas de manguezais da APA.
ASPECTOS GEOAMBIENTAIS
A APA do Estuário do rio Ceará onde podemos observar espacialmente com o mapa base na Figura 04 se enquadra
na dinâmica evolutiva do ambiente costeiro, interagindo com os fatores físicos atuantes nesta área e contrastando com a
ocupação e uso do solo pela ação antrópica de forma desordenada. (BRANDÃO, 1998). Essa ocupação acarreta sérios
desequilíbrios ao ambiente costeiro alterando suas condições naturais como podemos observar na Figura 05.
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Figura 6 – Mapa Base da APA do Estuário do rio Ceará

Figura 05 – Destaca a ocupação desordenada na foz do rio Ceará
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O zoneamento ambiental de uma Área de Proteção Ambiental, Cabral e Souza (2005), Figura 06, ordena
territorialmente o uso dos espaços através do agrupamento de áreas relativamente homogêneas. Na compartimentação

geoambiental do estuário do rio Ceará, segue as características das unidades geossistêmicas propostas por Bertrand, (1972),
os geossistemas e os geofácies.
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Figura 06 – Zoneamento ambiental da APA do estuário do rio Ceará, com considerações para conservação do ecossistema
manguezal.
CONCLUSÕES
A APA do Estuário do Rio Ceará, pelo estudo realizado pela análise geoambiental integrada, sendo ressaltada o
processo de uso e ocupação com ênfase na poluição dos recursos hídricos. A implantação de empreendimentos ao longo da
planície litorânea, como a construção da Avenida Costa Oeste e a construção da Ponte do rio Ceará, está provocando
desequilíbrios nos ecossistemas costeiros, principalmente pela falta de conhecimentos da dinâmica ambiental e de cuidados
quanto ao uso e ocupação da área. A ocupação desordenada está ocorrendo tanto nas margens direita do rio, em Fortaleza,
especialmente os bairros da Barra do Ceará e Vila Velha e nas margens esquerda, a comunidade do Parque Leblon já no
município de Caucaia.
A disponibilização de informações dos aspectos físicas da área e o conhecimento dos processos dinâmicos que
modelam a paisagem local, certamente servirão de subsídios para direcionar ações de preservação do uso e ocupação dos
recursos naturais renováveis do estuário, possibilitando a implantação de um desenvolvimento sustentável.
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ABSTRACT
The Maranguapinho river possesses an equivalent 6571,53 ha for area and it embraces the municipal districts of
Maranguape, Maracanaú, Fortaleza and Caucaia. The environmental analysis felt as main objective to the water
pollution, where samples were collected along the river. The adopted methodology went to already analyze registrations
and studies accomplished the area and images of sensor remote, in intention of identifying the human interventions the
area. Of the samples waters collected along the river a database it was created in the system GIS. The occupation was
verified especially disordered in your low course, in the municipal district of Fortaleza, bringing serious unbalances in
the dynamics natural of the river. One of the presented solutions was: to the retreat of garbage of the margins and a
serious program of basic sanitation.
Keywords: Water pollution, environmental impacts, Maranguapinho river.
INTRODUÇÃO
O rio Maranguapinho nasce na Serra de Maranguape e desemboca no rio Ceará a 26km, a sudoeste da cidade de
Fortaleza. A área da bacia do rio Maranguapinho é cerca de 6571,53ha e abrange além do município de Maranguape, os
municípios de Maracanaú, Fortaleza e Caucaia. A bacia hidrográfica do rio Maranguapinho (Figura 1) sofre atualmente
com a poluição, não apenas com a ocupação de suas margens por populações de baixa renda como também pelo despejo
de dejetos domésticos e principalmente industriais, quando o rio passa pelos municípios de Maracanaú e Fortaleza.
(SEMACE, 1992).
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Figura 1 – Na imagem A está o mapa de localização e na imagem B pode-se observar o uso e ocupação da área.
Conforme Brandão (1998) a maior parte dos processos naturais é influenciada pelo clima, o relevo, o solo, a
vegetação, os recursos hídricos e, principalmente, a vida humana, são ajustados às condições atmosféricas e climáticas.
Nos programas de planejamento territorial o conhecimento da periodicidade com que ocorrem os eventos atmosféricos e

suas implicações, oferece uma contribuição indispensável para regiões marcadas pela deficiência de recursos hídricos e
para a implementação de medidas que contemplem o binômio homem-meio ambiente.
Este trabalho se deu na análise dos impactos ambientais na Bacia do rio Maranguapinho, na identificação e
análise do processo de uso e ocupação da área e seus níveis de degradação. Na figura 2 observamos o trecho do baixo
curso do rio maranguapinho e sua foz localizada no rio Ceará, antes de desembocá-lo no Oceano Atlântico no litoral
oeste de Fortaleza.
Na foz do rio Maranguapinho verifica-se um manguezal bastante degradado devido à pressão antrópica frente à
ocupação de áreas de antigas salinas e de mangues por populações de bairros periféricos da cidade de Fortaleza.
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Figura 2 – É possível observar o desmatamento do mangue na foz do rio Maranguapinho, a ocupação das margens do
rio e a ausência de mata ciliar em sua planície fluvial.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram seguidas as seguintes etapas: Levantamento e análise da bibliografia pertinente à área em estudo;
Organização de material geo-cartográfico e elaboração do mapa base; Trabalhos de campo - descrição da morfologia,
geologia, solo, vegetação e modalidades de uso e ocupação; Etapa de Sensoriamento Remoto, processamento de
imagens e integração dos dados para elaboração do trabalho final. As visitas de campo se deram com o apoio do LGMA
do Departamento de Geologia da UFC – Ceará.
O levantamento do uso e ocupação de uma determinada área em estudo constitui-se um item de fundamental
importância na compreensão dos padrões de organização do ambiente. Para tal estudo, a utilização da técnica de
sensoriamento remoto torna-se bastante útil na obtenção dessas informações e na aplicação do planejamento ambiental.
Na etapa de sensoriamento remoto, foram utilizadas fotografias aéreas e imagens de satélites multitemporais,
objetivando a identificação dos principais aspectos ambientais, assim como a forma do uso e ocupação do solo. Foi
possível criar um banco de dados para análise da água coletada em alguns pontos ao longo do rio, podendo-se
comprovar a poluição hídrica do rio Maranguapinho principalmente por dejetos industriais e domésticos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As intervenções e impactos causados pela ação do homem ao ambiente, principalmente em regiões com grande
potencial ecológico como é o caso da serra de Maranguape, necessitam de um estudo e monitoramento constante
referente à utilização de seus recursos naturais. (FARIAS, 2005).
A planície fluvial do rio é ocupada por populações de baixa renda ao longo de seu curso principalmente na
cidade de Fortaleza e Maracanaú. Como conseqüência da densa ocupação como se observa na figura 3, o rio
maranguapinho encontra-se poluído por lançamentos de esgotos de origem doméstica e industrial e a ausência de
saneamento básico principalmente nas áreas de favelas, que são numerosas nessa área bacia do rio Maranguapinho.
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Figura 3 – Imagem de satélite Spot (2003), observa-se espacialmente o percurso do rio Maranguapinho até sua foz no
rio Ceará. São áreas intensamente urbanizadas e industrializadas – a descaracterização ambiental do rio é evidente
diante da problemática da intervenção humana.
Para a análise da coleta de água realizada em até 15 pontos do rio Maranguapinho, foram destacados três
pontos críticos de poluição conforme mostra a figura 4. Nos pontos 9, 10 e 11 verificou-se os níveis de poluição de
nível mais alto que os demais devido as áreas correspondentes dos pontos citados serem altamente industrializados e
densamente povoadas nos limites dos municípios de Fortaleza e Maracanaú.
Na bacia do rio Maranguapinho o aporte de águas residuárias aos corpos hídricos se faz através do sistema de
esgotamento regular, com efluentes supostamente tratados e através de lançamentos inadequados, sem tratamento dos
efluentes. A poluição das águas da bacia por esgoto, comprometendo qualquer forma de aproveitamento dos recursos
hídricos é só uma das diversas formas de degradação ambiental impostas ao meio natural da bacia. (PINHEIRO, 2006).

Figura 4 – A imagem foi tirada do banco de dados GIS onde verificamos os pontos 9,10 e 11 mostrando suas
coordenadas e sua respectiva localização.

CONCLUSÕES
São problemas diagnosticados na análise ambiental: o lançamento no rio Maranguapinho de dejetos de esgotos
de origem doméstica e industrial, poluindo a água e contaminando peixes e crustáceos; o lançamento de lixo na calha e
margens do rio agravando o permanente quadro de degradação geoambiental; a retirada de areia do leito para uso na
construção civil, o reduzido volume de sedimentos contribui para o agravamento dos processos erosivos e a ausência de
cobertura da rede de saneamento básico em grande parte das áreas urbanas, principalmente nas áreas de favelas.
Como sugestão para os problemas apresentados, deve ser feita a limpeza do leito e das margens do rio
Maranguapinho para retirada do lixo acumulado. Esse rio é o único que não precisa de uma dragagem. São necessários
investimentos públicos em saneamento básico e aplicação de programas de educação ambiental.
Com o diagnóstico ambiental da bacia do rio Maranguapinho observou-se a dinâmica natural do ambiente sob a
influência da ação antrópica, no qual nesta área a ação do homem se faz presente de forma degradadora e em alguns
pontos existem áreas irreversíveis quanto a sua recuperação.
Através da educação ambiental Sato, (2004), meio para conscientizar a sociedade em geral, na importância de
usar de maneira sustentável os recursos da natureza, principalmente em áreas de especial conservação e preservação,
como é o caso do rio Maranguapinho. Se a população tomar conhecimento de como é importante cuidar da natureza e
especialmente do meio onde vivem, então será dado um primeiro passo para a revitalização do rio.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE METAIS POR ESPECTROGRAFIA ÓTICA DE EMISSÃO E DE
ABSORÇÃO ATÔMICA EM SEDIMENTOS DE CORRENTE DO SEMI-ÁRIDO DO ESTADO DA BAHIA.
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ABSTRACT
Statistical techniques were applied to a set of geochemical data composed of 634 stream sediment samples, collected in
a semiarid area of about 3000km2 in the center northern part of Bahia State, Brazil. Minus 80 mesh (#) fraction of the
entire set of data were analyzed by optical emission spectrograph and atomic absorption spectrography and compared.
Keywords: Geochemistry, Stream Sediments, Metals.
1. INTRODUÇÃO
Com o objetivo de avaliar a melhor técnica analítica para a determinação geoquímica de diversos metais em
sedimentos de corrente em uma área da região do semi-árido do Estado da Bahia, duas diferentes técnicas analíticas e a
análise estatística foram empregadas.
Os dados geoquímicos são constituídos por um grupo de 634 amostras de sedimentos de corrente coletadas no
ano de 1993 e analisadas na fração < 80 mesh por espectrografia ótica de emissão e por espectrografia de absorção
atômica, integrantes do acervo de dados geoquímicos da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A área de estudo situa-se na região centro oriental do Estado da Bahia (Fig. 1), tem cerca de 3000 km2 e
compreende uma folha cartográfica de 30`x 30`denominada Folha Lajedinho (SD-24-V-A-III), entre as coordenadas
geográficas de 12°00' e 12°30' de latitude S e 40°30' e 41°00' de longitude W. Na folha situa-se a sede do município de
Lajedinho e parte dos municípios de Ruy Barbosa, Boa Vista do Tupim, Mundo Novo, Utinga, Itaberaba e Ibiquera.
O clima é predominantemente seco, sub-úmido, com médias anuais de precipitação entre 500 mm a 1200 mm,
passando, na parte sul, ao clima seco, semi-árido, com totais pluviométricos anuais na faixa de 500 mm a 800 mm. A
temperatura média anual varia entre 22°C, a noroeste, e 23°C, na maior parte da área.
A rede de drenagem é constituída por cursos de água intermitentes, integrantes da bacia hidrográfica do rio
Paraguaçu. O rio Saracura é o principal, vindo em seguida o riacho Riachão; ambos atravessam a área de oeste para
leste na parte central.
Na Folha Lajedinho, estão presentes duas grandes unidades geomorfológicas desenvolvidas em diferentes ciclos
de erosão: o relevo Plano de Tabuleiro e relevo Colinoso.
A geologia da Folha Lajedinho é parte integrante do Cráton do São Francisco, onde foram identificados os
Complexos Migmatítico-Granulítico e a Unidade Sonhém, relacionados ao Pré-Espinhaço, a1ém das coberturas PréCambrianas (Supergrupo São Francisco-Grupo Una), e depósitos detríticos atribuídos a ciclos de erosão dos períodos
Terciário e Quaternário.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo baseia-se num conjunto de dados analíticos correspondentes ao sedimento de corrente
realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) em 1993, com a supervisão de um dos autores, na
região abrangida pela Folha Lajedinho (SD.24-V-A-III), cobrindo uma área de aproximadamente 3000km2. Nessa área
foram coletadas 634 amostras de sedimento de corrente, no leito ativo de drenos com área de captação variando de 12 a
141 km2.
3.1.Amostragem
As amostras foram coletadas obedecendo a seguinte sistemática:
(a) Utilização de um mapa de drenagem da área, no qual foram previamente plotados os pontos a serem
amostrados.
(b) Amostragem de 4 a 5 pontos ao longo de cerca de 20m no leito ativo do dreno, constituindo uma amostra
composta.
(c) Coleta do sedimento superficial, até cerca de 5 centímetros de profundidade.

3.2. Preparação da Amostra
As amostras foram secas em estufa a uma temperatura de 105ºC e peneiradas com peneira de náilon,
utilizando-se para análise a fração menor que 80 mesh, que ainda sofreu cominuição para < 150#.
3.3. Análise Química
As amostras de sedimento fração de 80 mesh foram analisadas pelo laboratório GEOLAB, de Belo Horizonte,
por espectrografia ótica de emissão, padrão de 30 elementos: Ag, B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, In, La,
Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Ti, V, W, Y, Zn e Zr. A fração de 80 mesh foi também analisada por
espectrografia de absorção atômica, após decomposição ácida com HNO3+HCl, para Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn e Mo,
além de F com íon específico e As com geração de hidretos.
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Figura 1 – Mapa de situação e de localização da folha Lajedinho com destaque da área estudada.
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Os elementos que tiveram teores determinados por espectrografia ótica de emissão (EOE) estão listados com
aqueles dosados por espectrografia de absorção atômica (EAA) na tabela 2. Essa tabela também exibe os parâmetros
estatísticos básicos resultantes do tratamento dos dados com estatística univariada pelo programa STATSOFT versão
7.0 Inc.
.
Tabela 1 - Parâmetros estatísticos básicos dos dados analíticos (mg/Kg) de sedimento de corrente para a análise por
espectrografia ótica de emissão (EOE) e por espectrografia de absorção atômica (EAA). TD = no. de amostras com teor
determinado; ND = no. de amostras abaixo do limite de detecção do método, GD = Grau de detecção (TD/N)*100, Min
= Teor mínimo, Max = Teor máximo, Int = Intervalo (Max-Min), MA = Média aritmética, DP = Desvio padrão, MG =
Média geométrica, DPG = Desvio padrão geométrico, MDN = Mediana, MODA = Moda, EP = Erro padrão da
média, ASM = Assimetria, CURT = Curtose, CV = Coeficiente de variação.
Espectrografia Ótica de Emissão (EOE)
Elemento TD ND GD(%) Min Max
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DP

MG

DPG MDN MODA EP ASM CURT

34,84

26,88

26,27

2,18

28,12

Cr

590 44

Cu

473 161

74,6

5

114

15,42

11,87

12,6

1,83

Ni

580 54

91,4

5

180

24,45

19,85

18,64

2,09

Pb

232 402

36,59
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90

36,78

17,34

32,63

1,67

Fe

634 0

100

1000 10000 8982

2032

8620

Mn

577 57

91

14

230

MA

10000 615,12 852,03 392,86

CV

7,09

1,05 1,86

6,18

76,92

12,05

6,98

0,74

3,1

16,04

76,98

18,01

10,05

0,91 2,25

8,68

81,35

32,05

30,09

1,07 0,71

0,28

47,15

1,39 10045

6023

8,98 -1,92

2,39

22,62

386,41 195,71 5,96 5,42

41,13

138,5

0,83 3,08

12,39

103,2

2,5

Espectrografia de Absorção Atômica (EAA)
Cr

580 54

91,48

2

137

16,24

16,76

11,52

2,23

12,01
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Cu

601 33

94,79

2
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8,91

8,89

6,55

2,13

6,09

4,05

0,6

4,72

42,08

99,78

Ni

598 36

94,32

2
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11,02
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2,4

6,09

3,99

0,68 2,39

7,85

102,27
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569 65

89,74

1
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2,08

16,03

9,01

0,83 1,41

1,94

74,38

Fe

634 0

100
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4100 122,58 188,26

86,08

2,22

86,21

Mn

634 0

100

3

33453 513,92 1781,85 168,62 3,79 166,65

100,24 2,73 15,21 312,15 153,58
52,09

8,41 12,45 200,48 346,72

4. - RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise por espectrografia ótica de emissão não detectou os elementos Ag, Be, Bi, Ge, Hf, In, Sb, Sn, W e Zn.
Todos são reportados abaixo do limite inferior de detecção. La é reportado com teor acima do limite mínimo de
detecção em apenas 2 amostras e o Nb em 5. Entre os elementos analisados por absorção atômica apenas o Mo não foi
reportado acima do limite inferior de detecção
O cobre apresenta na análise por absorção atômica grau de detecção de 79% contra 74,60% na análise por
espectrografia ótica de emissão. Não passa no teste de K-S para log-normalidade em nenhum dos dois métodos
analíticos. Os dados da absorção atômica apresentam 55,24% da distribuição com valor abaixo da média geométrica.
O ferro apresenta distribuição ajustada ao padrão de log-normalidade, como se vê pelo teste de K-S, aos níveis
de significância de 5% e de 1% e também pela curva cumulativa de probabilidade no histograma (Fig. 2), enquanto na
análise por espectrografia ótica de emissão a distribuição tem forte assimetria para a esquerda e a moda apresentada é a
do limite máximo de detecção (10000 ppm).
Manganês tem distribuição ajustada à lognormalidade nas análises por absorção atômica, nas quais apresenta
também um grau de detecção de 100% enquanto na espectrografia ótica de emissão a detecção é um pouco mais baixa:
91%.
O chumbo tem grau de detecção de 89,74% na absorção atômica e 36,59% na espectrografia ótica de emissão.
Os dados da absorção atômica apresentam distribuição quase log-normal (não passa no teste de K-S) com mediana
(16ppm) muito próxima da média geométrica (17%).
O zinco não foi determinado acima do limite inferior de detecção que é de 200ppm.
Todos os elementos analisados apresentam assimetria positiva. As medianas são mais próximas da média
geométrica do que da média aritmética. Nos resultados da análise com espectrografia ótica de emissão, apenas cobalto,
ferro, gálio e vanádio apresentam medianas mais próximas da média aritmética. Estes dois aspectos evidenciam a
tendência à lognormalidade da distribuição.
A observação dos dados de elementos analisados pelas duas técnicas (tabela 1) revela que apesar de
proporcionar teores mais baixos do que a espectrografia ótica de emissão, a espectrografia de absorção atômica, com

abertura por HNO3+HCl, proporciona maior variabilidade dos teores, como fica evidente pela comparação dos
coeficiente de variação. Para os elementos analisados pelo método da absorção atômica verifica-se que os coeficientes
de variação são mais elevados, o que se explica pela presença de teores bastante afastados do valor médio,
especialmente o do ferro e o do manganês (153% e 347%, respectivamente). Observe-se ainda que a técnica de
absorção atômica apresenta limites mínimos de detecção mais baixos, portanto maior sensibilidade analítica, resultando
em melhor grau de detecção.
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ANÁLISE FATORIAL R-MODAL APLICADA EM DADOS HIDROQUÍMICOS DA REGIÃO
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ABSTRACT-R-mode factor analysis was performed for 250 groundwater samples from Metropolitan Area of
Fortaleza, in which were determined 14 physical chemical and chemical parameters. The samples were collected from
three geologically different areas: Dunes/Paleodunes, Barreiras Formation and Gneissic- Migmatic Complex. In all
environments, factor analysis shows that marine aerosol is the predominant source for dissolved salts. he presence of
nitrogen compounds, present in Factor 2, indicates typical pollution in urban centers; in the Gneissic-Migmatic
Complex the aluminum silicates contribute to the concentration of calcium and magnesium.
PALAVRAS-CHAVE – Análise fatorial R-modal, hidroquímica, Região Metropolitana de Fortaleza.
KEYWORDS - R-mode factor analysis, hydrochemistry, Metropolitan Region of Fortaleza.
INTRODUÇÃO
Embora as reservas subterrâneas sejam, em princípio, menos vulneráveis à ação antrópica do que as
superficiais, a experiência tem mostrado que o elevado crescimento populacional sem sistema adequado de esgotamento
sanitário e o crescimento de atividades industriais têm tornado este recurso susceptível à deteriorização de sua
qualidade. O problema maior é que a poluição causada hoje poderá permanecer nas águas durante gerações.
A qualidade das águas subterrâneas é controlada por fatores como características do solo, modo de circulação
através dos tipos de rochas, intrusão de águas salinas em áreas costeiras, atividades humanas e clima. Na determinação
da qualidade, a química das águas é um dos fatores determinantes para seu propósito de uso
A análise estatística R-modal tem sido aplicada com muito êxito em estudo de qualidade de água subterrânea
devido à quantidade de parâmetros analisados (Jayakumar & Siraz, 1997, Hwang et al. 2001). Esta ferramenta
estatística minimiza o número de parâmetros estudados fazendo uma substituição de um número grande de variáveis,
que são os dados originais, por um número menor de fatores significantes; cada um destes fatores é uma combinação
linear dos parâmetros medidos. Esta análise foi utilizada para estudar a origem dos sais nas águas subterrâneas na
Região Metropolitana de Fortaleza.
ÁREA DE ESTUDO
A Região Metropolitana de Fortaleza (Fig. 1) está localizada no nordeste do Brasil, no Estado do Ceará,
abrangendo uma área de aproximadamente 4.976 km2, correspondendo a 2,32 % da área do Estado, formada pelos
municípios de Caucaia (1.195,6 km2), São Gonçalo do Amarante (845,8 km2), Maranguape (654,8 km2), Aquiraz (482,8
km2) Fortaleza (313,8 km2), Chorozinho (308,3 km2), Guaiúba (271,3 km2), Pacajus (241,9 km2), Horizonte (191,9
km2), Itaitinga (155,3 km2), Pacatuba (138 km2), Maracanaú (98,6 km2), e Eusébio (78 km2). Aproximadamente 3
milhões de habitantes vivem na região, predominantemente na porção costeira (RMF, 2006) correspondendo a 40,4%
da população total do estado, que é 7.430.661 de habitantes (IBGE, 2000).
O clima é tropical e semi-árido em toda área metropolitana e a temperatura média anual varia entre 25,7 a
27,34°C. Geologicamente, essa região é composta de terrenos cristalinos (Complexo Gnáissico-Migmatítico) e
coberturas sedimentares cenozóicas representadas pela Formação Barreiras, Paleodunas, Dunas móveis ou recentes
(Brandão, 1995).

Região Metropolitana
de Fortaleza
CEARÁ

Figura 1 – Localização geográfica da Região Metropolitana de Fortaleza.
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METODOLOGIA
Foram feitas análises hidroquímicas de 250 amostras de água subterrânea, no Laboratório de Hidroquímica do
Departamento de Física da UFC, e as metodologias analíticas adotadas foram escolhidas segundo os procedimentos
descritos no Standard Methods (APHA, 1992) e em Custodio & Llamas (1983). Essas amostras foram coletadas no
âmbito do consórcio Golder-Pivot (Golder/Pivot, 2005) que visava encontrar áreas estratégicas para a explotação em
eventual escassez de água.
Para a determinação dos cátions Ca2+ e Mg2+ e dos ânions Cl- e HCO3- foi usado o método titulométrico da acidimetria;
os cátions K+ e Na+ foram medidos por fotometria de chama. O cátion NH4+ e os ânions SO42-, NO3- e NO2- foram
determinados por espectrofotometria. Os parâmetros pH, condutividade elétrica e teor de oxigênio dissolvido foram
obtidos usando pHmetro, condutivímetro e oxímetro, respectivamente. As curvas de calibração elaboradas para os
diferentes tipos de determinações, tanto fotométricas como espectrofotométricas, mostram coeficientes de correlação da
ordem de 0,99, e as análises titulométricas foram realizadas sempre em duplicata. Os resultados das análises, têm erros
no balanço iônico (Erro (%) = (rΣânions – rΣcátions) / [(rΣcátions+rΣânions)/2]*100) de até 6,0%, estando portanto de
acordo com o perfil de qualidade exigido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 10%.
A análise fatorial R-modal foi utilizada na interpretação dos dados hidroquímicos para relaciona-los a
processos hidrogeológicos naturais e antropogênicos, permitindo comparar os diferentes parâmetros físico-químicos e
determinar a relação entre eles. Esta análise foi feita utilizando o método do centróide e de rotação Varimax, com o
aplicativo WinSTAT for Excel (Fitch, 2002), para o conjunto das 250 amostras, cada uma delas com 14 parâmetros
associados (Fernandes, 2007). A estrutura que se obtém com este método de rotação inclui fatores dominantes, variáveis
e valores de comunalidade, que é a proporção da variância total de uma variável explicada pelos fatores totais. Para a
interpretação dos resultados, são apresentados os Fatores dominantes, a variância total desses fatores e gráficos das
projeções das cargas dos fatores principais feitos no plano bidimensional.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a análise R-modal o conjunto de amostras foi dividido em sub-conjuntos utilizando como critério a
Formação aqüífera de onde as águas foram coletadas.
Nas Dunas/Paleodunas, a análise R-modal gerou três fatores que explicam 46,8% da comunalidade total. Estes
fatores são;
Fator 1: Na+, Mg++, Cl-, K+, Ca++ e CE;
Fator 2: NO3-, Cl-, SO4= e Al+3;
Fator 3: Ca++ e HCO3-.
O Fator 1 representa os aerossóis marinhos. O Fator 2 mostra indícios de contaminação, proveniente das
instalações sanitárias inadequadas, representada por NO3- e Cl-. A presença de sulfato neste fator indica que as águas
estão sendo contaminadas pelo revestimento (cimentação) dos poços uma vez que na área não se encontra fonte
significativa de sulfato de cálcio. No Fator 3, a presença de bicarbonatos e cálcio indica a contribuição das conchas
presentes nas Dunas e Paleodunas. A projeção dos fatores dominantes no espaço bidimensional está mostrada na Figura
2.
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Figura 2 – Fator 1 versus Fator 2 das amostras das Dunas/Paleodunas: projeção dos centróides de cada
parâmetro.
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Na Formação Barreiras, a análise R-modal produziu dois fatores correspondendo a 51, 4% da variância total.
Estes fatores são:
Fator 1: CE, Na+, Cl-, Ca++, Mg++ e K+;
Fator 2: Al+3, NO3-, NH4+, HCO3- e pH.
O Fator 1 representa os aerossóis marinhos e o Fator 2 representa traços de contaminação indicados pelos
elementos nitrogenados. A presença do alumínio neste fator é decorrente das argilas presentes na Formação Barreiras;
nele pode se observar também, a presença de carbonatos. A Figura 3 mostra a projeção destes fatores no plano
bidimensional.
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Figura 3 – Fator 1 versus Fator 2 das amostras da Formação Barreiras: projeção dos centróides de cada
parâmetro
Nas águas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, a análise fatorial R-modal produziu três fatores
correspondendo a 58,5% da variância total. Estes fatores são:
Fator 1: CE, Na+, Cl-, SO4=, Ca++ e Mg++;
Fator 2: Cl-, NO2-, NH4+, Ca++ , Mg++ e K+;
Fator 3: Na+, Cl-, Ca++, Mg++, pH e HCO3-.
O Fator 1 representa os aerossóis de origem marinha, compostos principalmente por cloreto de sódio; no Fator
2, além dos traços dos aluminossilicatos presentes nesta Formação representados pelo cálcio e magnésio, pode-se
observar fontes externas de contaminação representadas pelos elementos nitrogenados. No Fator 3 tem-se traços de
aerossóis, aluminossilicatos e carbonatos. A projeção dos fatores dominantes está mostrado na Figura 4.
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Figura 4 – Fator 1 versus Fator 2 das amostras Complexo Gnáissico-Migmatítico: projeção dos centróides de
cada parâmetro.
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CONCLUSÕES
A localização da área, se estendendo desde a costa, explica a presença de aerossóis marinhos nas três zonas
aqüíferas. Por se tratar de centros urbanos onde o esgotamento sanitário não é acessível a todos os usuários, a presença
de elementos nitrogenados nas três zonas aqüíferas é esperada. No Complexo Gnáissico-Migmatítico pode-se observar a
contribuição dos aluminossilicatos, presentes nesta Formação, para os sais dissolvidos.
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Resumo
O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é formado por um pequeno grupo de ilhas que se situa
próximo a Dorsal Meso-Atlântica e da Fratura de São Paulo (0º56'N, 29º22'W), é constituído por rochas ultramáficas
mantélicas (peridotito e rocha plutônica alcalina quersutítica) fortemente deformadas. Esta litologias foram
milonitizadas durante a sua instalação tectónica, e posteriormente serpentinizadas por ação da água-do-mar ou por
fluidos hidrotermais derivados da água-do-mar, durante movimentos tectônicos tardios, que fraturaram ainda mais estas
rochas. Os dados geoquímicos (elementos maiores e traços) e cálculos de balanço de massa demonstram que a
milonitização inicial não alterou significativamente a composição peridotítica, enquanto a serpentinização tardia causou
perdas dos elementos maiores (exceto o CaO) e induziu alguma mobilização nos elementos traços. As terras raras
pesadas aparentemente não foram afetadas pela remobilização, enquanto as terras raras leves apresentam grande
variabilidade na sua concentração no seio do peridotito serpentinizado, o que indica que também sofreram alguma
remobilização (Campos, et al, 2003 , 2005).Os padrões EGP das rochas estudadas são similares e planos, mas
apresentam algumas diferenças devido aos diferentes graus de halmirólise e sepentinização: os milonitos peridotíticos
mais serpentinizados e meteorizados caracterizam-se pela forte variação nos teores de Re e Pd, em oposição ao
verificado às rochas não serpentinizadas que apresentam padrões de distribuição grosseiramente paralelos. Os nossos
dados sugerem a mobilização preferencial do Re e Pd durante a serpentinização e halmirólise, processos esses que
parecem não ter afetado significativamente os outros EGP.
Palavras chave: Elementos do Grupo da Platina, Milonito peridotítico Serpentinizado, Arquipélago de São Pedro e São
Paulo
Abstract
The São Pedro and São Paulo Archipelago (0º56’N, 29º22’W) consist of a small group of islet close to the
Mid-Atlantic Ridge and the St. Paul Fracture. These islets are uncommon and are an upper mantle/lower crust
ultramafic protrusion associated with vertical tectonism. They are formed by highly deformed ultramafic rocks
(lherzolite and unrelated kaersutite-rich alkaline plutonic rocks). These lithologies have been mylonitized during
tectonic emplacement, and serpentinized by pervasive seawater and/or seawater derived hydrothermal fluid during later
tectonic movements, which extensively fractured the rocks. The geochemical data (major and trace elements) and massbalance calculations show that early mylonitization did not change the peridotitic composition, while later
serpentinization and halmirolyse caused losses in all major elements (except CaO), and induced some remobilization in
trace elements. HREE do not appear to be affected by remobilization and LREE show a stronger variability on
concentration and location within the serpentinized and weathered peridotite to indicate that some mobilizations occur
(Campos et al, 2003, 2005). The overall PGE patterns are similar and flat, but presenting some differences co-related
with the serpentinization degree and oxidative halmirolyse: oxided and serpentinized peridotite mylonites are
characterized by a stronger variability on the Re and Pd concentrations and by in opposition to the verified to the unaltered peridotite mylonite which is characterized by a roughly parallel patterns. Our data strongly suggest a preferential
mobilization of Re and Pd during serpentinization and oxidative weathering, which seems to not affect significantly the
other PGEs.
Keywords: Platinum Group Elements, Serpentinized Peridotite Mylonite, São Pedro and São Paulo archipelago,
Serpentinization; Halmirolyse.
Introdução
O arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) é um complexo ultramáfico situado no Atlântico Norte
equatorial (Fig.1). A região do arquipélago de São Pedro e São Paulo é tectonicamente ativa, e a sua formação foi
controlada tanto pelas movimentações de falhas e de um conjunto de fraturas associadas ao tectonismo vertical, como
pela expansão oceânica, o que sugere que este complexo foi encaixado tectonicamente no estado sólido na crosta
oceânica (Hekinian et al, 2000; Bonatti, 1990), concomitantemente com a sua milonitização (Melson et al., 1967,
1972). A milonitização que transformou as rochas ultramáficas do ASPSP não foi acompanhada pelo processo de
serpentinização, pois este último processo freqüentemente cruza a foliação milonítica destas rochas, o que sugere que a
serpentinização encontra-se associada a movimentos tectônicos tardios (Wisseman, 1966).

As rochas mantélicas ocorrentes em meio ambiente oceânico, usualmente apresentam diferentes graus de
metasomatização, serpentinização e de meteorização (halmirólise) devido à longa interação com a água do mar e/ou
fluidos hidrotermais dela derivados, que por vezes se inicia durante a sua implantação crustal (e.g. Snow & Dick, 1995;
Alt & Shank, 2003; Mével, 2003). Estes processos podem mobilizar seletivamente diferentes tipos de ions, e
consequentemente obliterar a composição química destas rochas, dificultando assim a identificação de suas
características químicas primárias (Seyfried & Dibble, 1980; Seyfried et al., 1984; Janecky & Seyfried, 1986).
Neste trabalho apresentamos as variações dos elementos do grupo da platina associada a serpentinização e
halmirólise dos peridotitos que constituem o ASPSP.
Geologia geral
O ASPSP é um bloco do manto superior soerguido por forcas tectônicas associadas à movimentação de falhas
transformantes, o que sugere que este complexo foi encaixado tectonicamente no estado sólido, concomitantemente
com a milonitização. É essencialmente constituído por rochas ultramiloníticas de composição peridotíticas e ultrabásica
alcalina quersutítica (Fig. 1). Contudo, a milonitização não foi acompanhada pelo processo de serpentinização, visto que
este último processo freqüentemente cruza a foliação milonítica, e se encontra associada ao padrão de diaclasamento
existente no arquipélago, o que sugere que a serpentinização está associada a movimentos tardios. Consequentemente,
movimentos tectônicos pós-miloníticos geraram um sistema de diaclases, que facilitou a percolação de água-de-mar
e/ou fluidos hidrotermais derivados da água-do-mar, acelerando a serpentinização e a halmirólise. A serpentinização
que ocorreu através do sistema de diaclases não foi uniforme, o que explica a variação da intensidade de serpentinização
observada a escala de afloramento.
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Fig.1: Mapa geológico simplificado da região do Arquipélago O processo de milonitização obliterou a mineralogia original do
de São Pedro e São Paulo, Atlântico Equatorial.
peridotito que só parcialmente pode ser revelado micropetrograficamente. Este processo gerou um sistema de porfiroclástos (≈50µ) com núcleos de minerais pirogenéticos
envolvidos por minerais neocristalizados, embebido em uma matriz ultrafina (<20µ) de mesma composição, Esta
paragênese foi fortemente fraturada e fragmentada, produzindo uma fina matriz milonítica (<0,02 mm) com a mesma
composição dos seus augens. Este tipo de textura se assemelha à textura porfiroclástica de Mercier & Nicolas (1975).
Os augens de olivina constituem cerca de 70 a 80 % dos augens, e a matriz milonítica corresponde a 80 % da rocha. Tal
sugere uma granulometria mais grosseira para os fenocristais do protólito, que após a cominuição e recristalização
foram transformados em augens e sinuosamente envolvidos pela matriz milonítica ultrafina Esta matriz milonítica foi
criptoserpentinizada, gerando bandas claras e escuras de diferente granulometria (0,01 – 0,02, e mais raramente 0,06
mm). As bandas escuras contêm diminutos grãos de magnetita proveniente da serpentinização. Ocorre ainda na matriz
milonítica material criptocristalino, provavelmente pargasita e serpentina. Contudo, a serpentinização afetou mais
fortemente a olivina e o ortopiroxênio do que o clinopiroxênio. Os minerais do grupo da serpentina ocorrem como
pseudomorfos depois de olivina (textura tipo “mesh”: lizardita) e piroxênio (textura tipo bastita), e como grãos finos na
matriz, o que dificulta a sua identificação. A serpentina também ocorre preenchendo microfraturas. Estudos de difração
de raios-X em amostras fortemente serpentinizadas identificaram a lizardita e o crisolita do grupo da serpentina como os

minerais predominantes. A inexistência de antigorite sugere que o processo de serpentinização ocorreu a temperaturas
inferiores a 300ºC.
Geoquímica
A composição dos milonitos peridotíticos serpentinizados, recalculada na base anidra, se dispersa à volta da
composição dos milonitos peridotíticos não serpentinizados, e não apresentam a típica correlação com o MgO descrita
em outros estudos (e.g.: Ronda peridotite: Frey et al., 1985). Tal sugere a ação da serpentinização na mobilização dos
elementos maiores e traços. Cálculos de balanço de massa sugerem que a milonitização não provocou alterações
significativas na composição dos peridotitos. Contudo, o avanço da serpentinização nestas rochas levou a uma ligeira
perda de SiO2, Al2O3, FeOTotal, NiO, MnO, MgO, Ba, Bi, Co, Cu, Ga, S, Sc, Zn, e ganho de CaO, Na2O, K2O, “LOI”,
Cd, Li, Mo, Pb, Rb, Sr e Ta. Não se observou uma variação consistente em Nb, Sb, Sc, Th, U, V, W e Y. As Terras
Raras Pesadas aparentemente não foram afetadas pela remobilização, enquanto as Terras Raras Leves apresentam
grande variabilidade na sua concentração no seio do peridotito serpentinizado, o que indica que também sofreram
alguma remobilização (Campos et al, 2003 e 2005).
O padrão de distribuição dos elementos do grupo da platina (EGP), analisados por ID-ICPMS [Carius tube
dissolution, higher-pressure ascher acid attack (HPA-S) and alkali fusion. Institute of General and Analytical
Chemistry, University of Leoben, Austria], normalizados para condrito (Naldrett and Duke, 1980) dos milonitos
peridotíticos do ASPSP são similares e planos, e se encontram empobrecido em relação ao condrito (Fig. 2).
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Fig.2: Padrão de distribuição dos elementos do grupo
da platina normalizados para condritos (CI-chondrite
de Naldrett e Duke, 1980) dos milonitos peridotíticos
da ilha Belmonte do ASPSP
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Contudo apresentam algumas diferenças devido aos diferentes graus de halmirólise e sepentinização: os
milonitos peridotíticos mais serpentinizados e intemperizados caracterizam-se pela forte variação nos teores de Re e Pd,
Re/Ir (N) e Pd/Ir (N) (Fig. 2, 3a, b) em oposição ao verificado às rochas não serpentinizadas que apresentam padrões de
distribuição grosseiramente paralelos (Fig. 2). Tal sugere uma mobilização preferencial do Re e Pd (Fig. 2, 3) durante a
serpentinização e halmirólise. Processos esses, que parecem não ter afetado significativamente os outros EGP, o que
está conforme com Snow et al, (2000), Lorand et al (2000, 2001) e Schmidt et al (2000).
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Conclusões
O padrão de distribuição dos elementos do Grupo da Platina dos milonitos peridotíticos (não serpentinizados e
serpentinizados) ASPSP são similares, caracterizando-se por uma horizontalidade subparalela, com as rochas que
possuem maior grau de sepentinização e halmirólise apresentando-se mais empobrecidas e com maior variação nos
teores de Re e Pd, o que sugere maior mobilização destes elementos. A sepentinização por ação da água do mar nas
rochas da crosta oceânica produz uma drástica mudança na mineralogia das rochas mantélicas, porem, segundo Snow et
al, (1998) não costuma afetar os elementos do grupo da platina, devido ao ambiente fortemente redutor que ocorre
durante este processo. Contudo, a halmirólise oxidante levará a mobilização de alguns elementos maiores, que
provocará o enriquecimento e/ou empobre-cimento relativo de alguns elementos do grupo da platina. Fato este que não
implica uma maior mobilidade destes elementos.
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Abstract:
The synthesis of Na-bearing Zeolite A was carried using kaolin wastes from kaolin processing industries, located in the
Amazon region. The waste is mainly composed by kaolinite and thereby it was used as source for silica and alumina in the
production of that zeolite. The synthesis process was accomplished in two steps: 1) calcinations at 700o C/ 2 hours, in order
to obtain the amorphous metakaolinite phase, and 2) metakaolinite reaction with NaOH solution in hydrothermal conditions,
using autoclaves. Two synthesis temperatures were studied: 110 and 150 °C during 24 hours and keeping the reactional
composition mixture constant. The starting materials and synthesis products were identified and characterized by means of
X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis. In the temperature of 110 ºC there was only
the Zeolite A formation. However a mixture of Zeolite A and Hydroxysodalite was obtained through this process at 150°C.
Different adsorption assays using zeolite A were carried out and are still in progress, mainly for metals and ammonium
removal from solution.
Keywords: kaolin wastes, synthesis, Zeolite A.
Introdução
Nas indústrias de caulim são gerados dois tipos de rejeitos: um proveniente da etapa de desareiamento, constituído
principalmente por quartzo, cerca de 10% da produção e um outro originado das etapas de centrifugação, separação
magnética, branqueamento e filtragem, correspondendo a aproximadamente 26% da produção, sendo esse tipo armazenado
em grandes lagoas de sedimentação.
O segundo tipo de rejeito, devido ser constituído essencialmente por caulinita, tem sido alvo de estudos para sua
utilização como matéria prima em vários processos e para diferentes tipos de aplicações pelo grupo de Mineralogia e
Geoquímica Aplicada, da Universidade Federal do Pará. Os seguintes trabalhos foram desenvolvidos por esse grupo: síntese
de zeólitas (Saldanha, 2006), produção de refratários (Martelli, 2006), pozolanas para a indústria de cimento (Barata et al,
2002) e agregados na construção civil (Flores, 2000), dentre outros.
As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos de larga aplicação industrial devido às suas propriedades físicas e
químicas, as quais favorecem sua utilização como peneiras moleculares, trocadores iônicos, catalisadores e adsorventes
(Breck, 1973). Estruturalmente, as zeólitas são polímeros inorgânicos cristalinos baseados em um arranjo estendido
infinitamente de tetraedros de AlO4 e SiO4 ligados entre si por compartilhamento do íon de oxigênio (Kirk, 1978).
Através da adsorção em zeólitas é possível melhorar a qualidade do solo destinado à agricultura, favorecendo a
retenção de nutrientes, tais como potássio e nitrogênio. Segundo dados declarados pela EMBRAPA, a aplicação de
nitrogênio (N) é uma das práticas mais seguras em termos de retorno econômico, pois a maioria dos solos apresenta
disponibilidade insuficiente desse nutriente em relação à demanda das plantas.
Normalmente a zeólita A é sintetizada na forma sódica. Outra forma catiônica pode ser facilmente preparada por
troca iônica em solução aquosa (Barrer, 1978). Possui morfologia cúbica bem característica e tem uma razão Si/Al mínima
em relação a outras zeólitas (Yamada, 2005). Do ponto de vista termodinâmico, a zeólita A (Na12Al12Si12O4827H2O) é uma
fase metaestável e tende a transformar-se em hidroxisodalita (Na6Al6Si6O24.8H2O) com o tempo (Grizzete, 2002).
Como objetivo de sintetizar zeólita A de sódio foi utilizado como material de partida o resíduo caulinítico
mencionado anteriormente, mais especificamente o proveniente da centrifugação. Essa forma de aproveitamento do resíduo
traz não somente benefícios de caráter ambiental, como também econômico, para o processo de síntese, devido possibilitar a
transformação de um material de baixo valor comercial em outro de alto valor agregado (zeólitas).
Esse trabalho tem como uma outra proposta utilizar a zeólita A como adsorvente de nitrogênio, na forma de íon
amônio, com a finalidade de melhorar a qualidade do solo. Dessa maneira, foi avaliada a capacidade de adsorção do íon
amônio em solução de sulfato de amônio pela zeólita A.
Materiais e Métodos
Materiais
O rejeito de beneficiamento de caulim foi utilizado como fonte de silício e alumínio. Esse rejeito é oriundo de uma
indústria de mineração instalada no Município de Ipixuna, no estado do Pará.

A fonte de metal alcalino usada na síntese foi o hidróxido de sódio, produzido pela Casa da Química Indústria e
Comércio Ltda.
A mistura reacional utilizada na síntese apresentou a seguinte composição molar: 1,26 Na2O Al2O3 2SiO2 nH2O,
descrita por Maia (2007).
Processo de síntese
O processo de síntese foi realizado através de duas etapas. Na primeira etapa, o caulim foi calcinado em mufla, a
uma temperatura de 700ºC por 2 horas, para que toda caulinita se transforme em metacaulinita. A segunda etapa ocorreu em
uma autoclave, em condições hidrotérmicas, na qual a metacaulinita foi adicionada a uma solução aquosa de hidróxido de
sódio a 5N, seguida de autoclavagem estática em estufa, nas temperaturas de 110 e 150 ºC por um tempo constante de 24
horas. Posteriormente, cada produto formado foi lavado e filtrado com água destilada até o pH 7, e em seguida seco em
estufa a 100ºC por 6 horas.
A caracterização do material precursor e dos produtos sintetizados nas diferentes temperaturas do processo foi
realizada através de Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).
Ensaios de adsorção
Os dados de equilíbrio foram obtidos em bateladas, em que 0,5 g da zeólita A adsorvente foi adicionada a 50 mL
da solução de sulfato de amônia nas concentrações: 20 mg /L, 40 mg /L, 60 mg /L, 80 mg /L e 100 mg /L para um tempo de
contato de 3 horas a temperatura ambiente. Passado o tempo de contato estipulado, separava-se a solução do adsorvente
através de filtração em papel de filtro quantitativo lento, e logo após a solução filtrada foi levada à análise pelo Método de
Nessler. Todos os ensaios foram realizados em duplicata.
Resultados e Discussão
Os difratogramas do rejeito de caulim e do mesmo calcinado a 700°C por 2 horas são apresentados na Fig. 1. O
rejeito de caulim é constituído essencialmente pelo mineral caulinita com a presença dos seus dois picos principais em
7,15Å (001) e 3,56 Å (002). Quartzo e anatásio, também estão presentes nesse material, mas seus picos apresentam menores
intensidades, quando comparados aos picos principais da caulinita. Através do processo de calcinação, verificou-se a
transformação da caulinita em metacaulinita, ocasionada pelo completo rompimento da estrutura cristalina. Os picos de
quartzo e anatásio ainda são detectados nesse material.
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Figura 1 Difratogramas do rejeito de caulim e do mesmo calcinado a 700°C/ 2 h.
As imagens ao MEV do rejeito de caulim e da metacaulinita (obtida através da calcinação do rejeito) estão
apresentadas na Fig. 2. Através da Fig. 2 (a), observou-se que o rejeito de caulim, constituiu-se principalmente de muitas
partículas aglomeradas, de morfologia pseudo-hexagonal, com destaque para formas do tipo “booklets”, características do
empilhamento dos cristais de caulinita. A metacaulinita apresentou grande aglomeração de suas partículas, com a
morfologia pseudo-hexagonal mantida, Fig. 2 (b).
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Figura 2 Imagens ao MEV do rejeito de caulim (a) e da metacaulinita (b).
O difratograma do produto M-110-24 (Fig. 3-a), revelou a formação da zeólita A com elevado grau de ordem
estrutural, com padrão difratométrico representado por picos estreitos e bem delineados. No difratograma do produto M150-24 foi constatado a formação de dois materiais cristalinos: zeólita A e hidroxisodalita (Fig. 3-b). Para os dois produtos
(M-110-24 e M-150-24), foram verificados, através de seus respectivos difratogramas, picos característicos de quartzo e
anatásio, mas em baixas intensidades. Esses dois minerais já estavam presentes no material de partida, portanto não são
produtos de síntese. Também foram observadas para esses produtos quantidades significativas de material não cristalino
provavelmente indicando que não houve total reação da metacaulinita.
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Figura 3 Difratogramas dos produtos M-110-24 (a) e M-150-24 (b)
As imagens ao MEV dos produtos de síntese M-110-24 e M-150-24 estão apresentadas na Fig. 4. Para o produto
sintetizado a 110°C (M-110-24), foi observado, através da Fig.4 (a), cristais cúbicos bem formados, que mostram uma
morfologia típica da zeólita A. Esses cristais apresentam-se isolados, com presença de uma pequena quantidade de material
amorfo, possivelmente metacaulinita que não reagiu. Quando se elevou a temperatura de síntese para 150°C, o produto M150-24 constituiu-se de cristais cúbicos, típicos da zeólita A e esferas de morfologia bem definida, característicos da
hidroxisodalita, como pode ser verificado na Fig. 4 (b).

(a)
(b)
Figura 4 Imagens ao MEV dos produtos M-110-24 (a) e M-150-24 (b)

Os dados de equilíbrio para adsorção do íon amônio em solução de sulfato de amônia - (NH4)2SO4 são
apresentados graficamente através da Figura 5. Foi possível constatar que a isoterma para amônio apresenta um crescimento
inicial (para baixas concentrações), seguida por uma amortização a partir da concentração de equilíbrio, Ce=21,5 mg/L,
correspondente à concentração inicial, Ci= 80mg/L (antes da adsorção).
Os resultados obtidos indicam o potencial significativo para a zeólita A como um adsorvente de íons. Portanto é
+
possível a utilização dessa zeólita como fertilizante de liberação lenta e na minimização da volatilização de NH3 nos solos.
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Figura 5 Isoterma de adsorção para NH3

Conclusão
O rejeito de beneficiamento de caulim para papel, mostrou-se como uma excelente matéria-prima para produção de
zeólita A e hidroxisodalita, sendo dessa forma mais uma alternativa na tentativa de minimizar os impactos ambientais.
Para as condições estudadas, a temperatura de síntese é uma variável do processo que influenciou diretamente na
formação da zeólita A, pois a mesma só é formada pura a 110°C. O aumento dessa variável para 150ºC, produziu uma
mistura de zeólita A e hidroxisodalita.
Zeólita A possui uma excelente capacidade de adsorção para o íon amônio, logo esse íon apresenta boa afinidade
pela superfície da zeólita A. Portanto é possível a utilização dessa zeólita como fertilizante de liberação lenta e na
minimização da volatilização de nos solos.
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GEOQUÍMICA DE BAIXA DENSIDADE DA FOLHA VILHENA (SD.20-X-B), RONDÔNIA,BR
Idio Lopes Jr. - SGB/CPRM/SP ; Gilmar Rizzoto - SGB/CPRM/REPO
ABSTRACT - The geochemical prospection of low density for stream sediments and heavy mineral, carried through
in the Vilhena sheet (SD.20-X-B), south region of the State of Rondonia, had as objective the support to the geologic
mapping and the delimitation of extensive areas with geochemical anomalies and indications of metalogenetic
potentialities for elements of economic importance. In the draining net 53 stations had been planned, where the
samples of stream sediments and pan concentrated had been collected. The samples of stream sediments had been
prepared and analyzed for ICP-MS with determination of 53 elements. In the pan concentrates semi quantitative
mineralogical analyses had been carried through. After confection of the map of anomalous basins, the region next
the city to Chupinguaia was distinguished for containing basins with anomalous associations of typical elements of
deriving mineralization’s of mafic rocks (Fe, Ti, V, As, Ag, Au, Cu, Hg, Mo, Pb) and ultramafic rocks (Fe, Cr, Ni,
Co, Pd, Pt), until then unknown in that area.
Key words: Geochemical prospection, low density, stream sediments.
A prospecção geoquímica de baixa densidade por sedimentos ativos de corrente e concentrados de bateia, teve
como objetivos principais o auxílio ao mapeamento geológico e a delimitação de extensas áreas com anomalias
geoquímicas que indicaram potenciais mineralizações de elementos economicamente importantes. O
planejamento das 53 estações de coleta de sedimentos de corrente e concentrados de bateia, foi executado sobre a
rede de drenagem na escala de 1:250.000. Algumas áreas ficaram sem informações geoquímicas em razão de
serem reservas indígenas com problemas de litígio na época dos trabalhos de campo ou por total falta de acesso.
As coletas das amostras foram realizadas durante as estações secas para que os sedimentos de corrente pudessem
melhor representar toda a sua bacia à montante, o que normalmente não ocorre durante as estações chuvosas já
que muito material próximo ao local das coletas é carreado para dentro das drenagens pelas águas da chuva,
“falseando” ou “mascarando” os resultados da bacia à montante.A localização das estações de coleta foi realiza
com o auxílio de GPS portátil. As amostras de sedimentos de corrente foram coletadas com as mãos nos leitos
ativos das drenagens (Figs. 1 e 2) ao longo de uns 30m . À medida que eram coletadas, iam sendo peneiradas
(Fig. 3) com peneiras de malhas plásticas (Fig. 4) com abertura de 60 mesh (0,250 mm), o que reduz a quantidade
do material a ser coletado, aproximadamente um litro, já que a fração analisada foi de 80 mesh (0,180 mm).

Figuras 1 e 2 – Coletas dos sedimentos de corrente nos leitos ativos das drenagens

Figuras 3 e 4 – Coleta dos sedimentos de corrente com peneiramento simultâneo.

Os concentrados de bateia foram coletados com auxílio de pá (Fig. 5), preferencialmente em concentradores
naturais ao longo das drenagens (Fig. 6). O bateamento (Fig. 7), a partir de um volume de 10 litros, se deu de
forma parcial para que restassem na bateia alguns minerais mais leves (Fig. 8) e igualmente importantes do
ponto de vista geológico e/ou econômico.

Figuras 5 e 6 – Coleta de sedimento aluvionar com auxílio de pá, em locais de concentração natural.

Figuras 7 e 8 – Bateamento parcial de 10 litros de sedimento aluvionar.
As amostras de sedimentos de corrente foram preparadas e analisadas pelo Acme Analytical Laboratories Ltd.
por ICP-MS com determinação de 53 elementos. Nos concentrados de bateia foram realizadas análises
mineralógicas semiquantitativas no SBG/CPRM, Superintendência Regional de Porto Alegre. Dos 53 elementos
analisados nos sedimentos de corrente, 40 reuniram condições mínimas de serem tratados estatisticamente, o que
foi feito com o auxílio do sistema de programas GEOQUANT. Embora não tenham sofrido tratamento
estatístico, por terem sido identificados em poucas amostras, os elementos platinóides (Paládio-Pd e Platina-Pt)
em razão de suas importâncias metalogenéticas/econômicas, foram considerados anômalos naquelas amostras.A
partir daí foram elaborados os mapas de anomalias geoquímicas de todos os elementos analisados. No mapa
geoquímico de bacias anômalas (Fig. 9), destacam-se algumas sub-bacias próximas à cidade de Chupinguaia).
Nelas, estão presentes associações anômalas (nas cores vermelha e laranja) de elementos típicos de
mineralizações oriundas de rochas máficas, Fe-Ti-V-As-Ag-Au-Cu-Hg-Mo-Pb (Figs. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19) e ultramáficas, Fe-Cr-Ni-Co-Pd-Pt (Figs. 20, 21, 22, 23, 24) até então não cartografadas naquela região.

Figura 9 – Mapa Geoquímico de Bacias Anômala

Figura 10 – Fe

Figura 11 – Ti

Figura 12 – V

Figura 13 – As

Figura 14 – Ag

Figura 15 – Au

Figura 16 – Cu

Figura 17 – Hg

Figura 18 – Mo

Figura 19 – Pb

Figura 20 – Cr

Figura 21 – Ni

Figura 22 – Co

Figura 23 – Pd

Figura 24 – Pt

MODELLING THE HYDROLOGICAL AND CHEMICAL BALANCES OF AN AMAZONIAN
FLOODPLAIN LAKE
Patrick SEYLER, Marie-Paule BONNET, Patricia MOREIRA- TURCQ,
Gwénaël BARROUX , Frédérique SEYLER

Extensive floodplains are associated with the Amazon River and its tributaries and
these floodplains alter the transport of water and dissolved and particulate materials from
upland watersheds through river systems to the sea (Hamilton et al., 2002; Hess et al., 2003;
Junk, 1997; Melack and Forsberg, 2001; Seyler and Boaventura, 2001, 2003; Sippel et al.,
1998). During residence on floodplains, substantial biogeochemical modifications occur under
the influence of sorption and redox reactions and biotic processes (Melack et al., 2004;
Richey et al., 1988; Richey et al., 1990; Seyler and Boaventura, 2001, 2003). These processes
are influenced by the spatial and temporal patterns of hydrology, which are altered by the
topography, soils and vegetation in the floodplain (Mertes et al., 1995).
Our study focused on the floodplain of Lago Grande de Curuaí (Óbidos, Brazil), a 4000 km2
segment including its local upland catchment representative of the lower Amazon floodplain.
We measured and modelled water fluxes associated with a floodplain segment located in the
lower part of the Amazon River, the floodplain of Lago Grande de Curuaí near Óbidos
(Brazil). This floodplain contains large lakes connected to the mainstem river by several
channels and is representative of the floodplain located in the downstream part of the Amazon
River (Hess et al., 2003; Sippel et al., 1992). For 6 years, in the framework of the HyBAm
(Hydrology and Geochemistry of the Amazonian Basin, IRD-CNPq www.mpl.ird.fr/hybam/)
research program, hydrological and geochemical conditions have been investigated (Barroux
et al., 2003; Bonnet et al., 2005; Maurice-Bourgoin et al., 2005; Moreira-Turcq et al., 2005;
Moreira-Turcq et al., 2004). Our measurements and analyses allow calculation of the
hydrologic residence time of the floodplain segment, an estimation of the contributions of
different sources of water to the floodplain, and provide a general framework for riverfloodplain studies.
Based on in situ and satellite data acquired from 1997 through 2003, we calculated the
exchanges between the floodplain and the river and described the temporal dynamics of lake
water derived from river flooding, rainfall, runoff, and exchange with groundwater over six
years. The Amazon River dominated the inputs of water to the lake year-round, accounting
about 53% of the annual total; rainfall and runoff accounted for about 10% and 8%,
respectively while seepage from groundwater system and local upland catchment accounted
for 22%. The hydrologic residence time of the lake is about 2.6 months, and the floodplain
always was a net contribution of water to the river. The exported volume varied between 2.1
and 4.4 km3 depending on water year and represented about one third of the maximal storage
reached each year. This study presents an analysis of the temporal dynamics of the lake water
mixture and fluxes between the river and a floodplain located in along the lower Amazon
River.
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Water retention (km )

Figure 1: Map of the site. Location of daily water level measurements are indicated with triangles, sites
with flow rate measurements during field campaigns are indicated with squares which mark the mouth
of the channels, locations of rainfall gauges are indicated with circles. Meteorological stations were
installed at Olaria and near the Lago do Sale during year 2004, and are indicated as open circles. Due
to the satellite resolution, channels in particular in the western part of the map are not visible, and their
locations were deduced from GPS measurements.
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Figure 2: Monthly cumulative volume exchanged between the floodplain and the Amazon River mainstem. A
positive value indicates river water retention.

“Geoquímica orgânica em sedimentos da plataforma continental de Cabo Frio (RJ) ao largo dos últimos 13.000
anos cal AP – balanço de aporte e produtividade”
Debora Dezidério Souto 1; Michelle Morata de Andrade 1; Ana Luiza S. Albuquerque 1; Bruno Jean Turcq 1,2
1
Universidade Federal Fluminense; 2Institut de Recherche pour le Développement – IRD/França
Abstract
At the region of Cabo Frio a seasonal upwelling determined by abrupt change of coastline direction, meandering
of Brazil Current and, especially, intensification of the northeastern winds causes the enhancenment of the regional
primary productivity, reflecting in the improvenment of fisheries and in the increased flux of organic matter to the
sediments. This sediments at the continental shelf can be used as a recorder of productivity changes in the past. A 245
cm-long core was collected at the region and samples dated by AMS radiocarbon method and submited to organic
geochemistry (TOC and TN contents) and organic petrography (palynofacies) analyses. Radiocarbon ages was
converted to calendary ages and the geocronologic model showed a interval of 1520-13055 years BP for the core. The
TOC content showed increase in the organic matter input while CN ratio indicated the marine source of the material.
The organic fragments identified by palynofacies showed a terrestrial fraction of only 2% of the total, showing the low
fluvial influence on the region. Lithological and proxies variation at the bottom core should be related to sea-level
oscilations. The results showed an increase in the productivity in the region possibily related to the intensification of the
upwelling.
Keywords: Paleoproductivity, Upwelling, Cabo Frio.
Introdução
A ressurgência de Cabo Frio é determinada, dentre outros fatores, pela mudança na direção da linha de costa,
pela ocorrência de meandros e vórtices na Corrente do Brasil (CB) e, principalmente, pela intensificação dos ventos de
nordeste, os quais contribuem para o afastamento da CB da costa, propiciando a ascensão da Água Central do Atlântico
Sul (ACAS) até a camada eufótica (Campos et al., 2000; Silveira et al., 2000). Essa situação causa a fertilização das
águas superficiais e, conseqüentemente, aumento da produtividade primária, tendo importantes implicações sócioeconômicas em escala regional (Valentin, 1994). O aumento da produtividade durante os episódios de ressurgência
reflete-se em um aumento no fluxo de matéria orgânica para o fundo e, através da análise destes registros sedimentares
é possível estudar o comportamento da paleoprodutividade local (Bertrand et al., 2003). Assim, através da aplicação de
ferramentas de geoquímica orgânica, tais como teores de Carbono orgânico total (COT) e de Nitrogênio total (NT), bem
como a técnica de palinofácies, em sedimentos da plataforma continental, buscou-se verificar a variabilidade da
ressurgência na região de Cabo Frio ao longo do Holoceno.
Área de Estudo
A área de estudo localiza-se na plataforma continental externa de Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro. A região
apresenta índices pluviométricos baixos e alta evaporação, caracterizando um “enclave climático” do tipo semi-árido.
Este microclima pode ser relacionado com os efeitos locais da ressurgência (Barbiére, 1984). No tocante a hidrografia, a
região não possui qualquer tipo de descarga fluvial significativa, mas sofre a influência de rios que desembocam mais ao
norte (Macaé e Paraíba do Sul), bem como da baía de Guanabara (Silva, 1968).
Metodologia
Em agosto de 2002, com base no mapa de distribuição granulométrica superficial da Margem Continental Sudeste
LAGEMAR/UFRJ (Dias et al., 1982), o testemunho CF02-02 B, com 245 centímetros de comprimento, foi retirado no
ponto localizado em 23°15’59” S e 41°48’01” W, a 124 metros de profundidade, por meio de “gravity-corer”, em uma
área com predominância de sedimentos finos, os quais permitem um melhor registro paleoambiental. No Laboratório de
Estudos Paleoambientais, do Dept° de Geoquímica/UFF, o perfil foi aberto, descrito quanto à litologia com base na
Carta de Munsell e sub-amostrado. Quatorze amostras foram selecionadas para datação radiocarbônica AMS, realizada
pelo Laboratório BETA ANALYTIC INC, pela Universidade de Tukson, ambos nos EUA, bem como pelo Laboratoire
de Sanclair - França. A conversão da idade radiocarbônica para a idade calendário (cal) foi realizada através do
programa CALIB 5.0.2, utilizando o modo de curva marinha (Stuiver et al., 2005), com correção de efeito reservatório
com ∆R = -10 ± 48. Para a determinação do conteúdo de COT e NT 122 amostras foram descarbonatadas (HCl 1N) e
enviadas para o Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade de Davies (EUA), onde foram analisadas em
analisador CHNS LECO acoplado a espectrômetro de massa. Para as análise de palinofácies, alíquotas de 117 amostras
foram submetidas a tratamento ácido para isolamento da matéria orgânica refratária (Durand & Nicaise, 1980) e deste
material remanescente (querogênio) foram confeccionadas lâminas microscópicas permanentes para a identificação e
quantificação dos fragmentos orgânicos (palinomorfos) sob microscópio óptico, em aumento de 400 vezes. A
classificação dos palinomorfos foi baseada na Amsterdam Palynological Organic Matter Classification (Classificação
Palinológica de Amsterdã da Matéria Orgânica) (Traverse, 1994).

Resultados e Discussões
Estratigrafia e Geocronologia
O perfil sedimentar apresentou litologia heterogênea, podendo ser identificadas seis unidades litológicas (Tab. 1).
Tabela 1. Descrição das unidades litológicas identificadas ao longo do perfil CF02-02B, e suas respectivas
profundidades e idades calibradas.
Profundidade
(cm)
1 -141
142 - 176
177 - 199
200 - 213
214 - 221
222 - 245

Idade
(anos cal AP)
1519 a 8268
8310 a 9826
9872 a 10890
10987 a 11546
11593 a 11922
11969 a 13055

Litologia
Argila orgânica 5y 4/2 com faixa arenosa
Argila arenosa 5y 4/1
Argila arenosa 5y 4/1 com fragmentos de conchas
Areia argilosa 5y 4/1com conchas
Argila orgânica 5y 4/1
Areia argilosa 5y 4/1com muitos fragmenos de conchas

As idades calendário obtidas permitiram a geração de um modelo geocronológico para o perfil (Fig. 1), calculado
a partir de uma função cúbica spline. Segundo este modelo, o perfil CF02-02B cobre o período entre 1520 e 13055 anos
cal AP. Os primeiros 1520 anos cal AP foram perdidos durante a coleta.
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Figura 1. Representação do modelo geocronológico de CF02-02B a partir de uma função cúbica spline.
Teores de COT, NT e razão CN
O acúmulo de carbono nos sedimentos pode registrar mudanças na paleoprodutividade de uma região. Entretanto,
este dado somente não é o bastante para determinar a origem da matéria orgânica presente. Assim, a razão C:N tem sido
utilizada em diversos estudos para diferenciar entre as fontes da matéria orgânica (marinha e terrestre). Esta distinção é
baseada na generalização de que a matéria orgânica algal possui maior proporção de compostos ricos em nitrogênio em
relação aos compostos ricos em carbono, apresentando razões CN entre 5 e 8, enquanto que a matéria orgânica derivada
de plantas terrestres, as quais possuem alta proporção de compostos ricos em carbono, apresenta valores de razão CN
maiores que 20 (Meyers, 1994).
No presente estudo, o conteúdo médio de COT ao longo do perfil foi de aproximadamente 1,1%, considerado
baixo quando comparado com outras regiões de ressurgência, como Chile e Peru, por exemplo, onde podem alcançar
valores acima de 5% (Valdés et al., 2004). Porém, este dado é esperado, uma vez que a ressurgência em Cabo Frio é de
menor escala, e corrobora com os valores médios encontrados por Mahiques et al. (2005), em sedimentos subsuperficiais coletados na plataforma continental desta região. De acordo com a variação ao longo do perfil, os teores de
COT sofreram aumento em direção ao topo, mais visível a partir de 9000 anos cal AP, aproximadamente, indicando um
aumento do aporte de material orgânico para os sedimentos em direção ao presente (Fig. 2). Este aumento de COT está
fortemente correlacionado com o aumento dos teores de NT em direção ao topo do perfil (r=0,93, n=109, p<0,05),
sendo um indicativo do aumento da produtividade do sistema em direção ao presente. Estudos efetuados na região de
Cabo Frio por Mahiques et al. (2002) e Mahiques et al. (2005) também mostram aumentos nos teores de COT e NT em
direção ao presente, corroborando os resultados encontrados no presente estudo. Já os valores da razão CN
apresentaram média de 10,9, com uma tendência de diminuição em direção ao topo (Fig. 2). Este valor médio,
ligeiramente maior que as razões CN atribuídas ao fitoplâncton (Meyers, 1994), possivelmente é decorrente da
degradação parcial da matéria orgânica durante o trânsito na coluna d’água e nos primeiros centímetros do sedimento,
com a diminuição do conteúdo de componentes ricos em nitrogênio e, conseqüentemente, um ligeiro aumento da razão
(Meyers, 1994). Assim, a variação da razão CN obtida para o perfil, indica que o aumento do aporte de matéria orgânica
na região de Cabo Frio está relacionado com um aumento na contribuição de material marinho em direção ao presente.
Palinofácies
Muitos estudos têm demonstrado a utilidade desta técnica na obtenção de informações sobre ambientes
deposicionais (Lallier-Vergès et al., 1997; Valdés et al., 2004), permitindo a identificação da origem do material

analisado e, assim, auxiliando na reconstrução paleoambiental, e consideram dois grupos principais de constituintes
orgânicos que refletem a origem da matéria orgânica depositada, sua preservação, bem como as vias de transporte até a
bacia sedimentar: matéria orgânica de origem predominantemente marinha, sem forma definida (amorfa) e matéria
orgânica terrestre, formada por uma grande variedade de restos de vegetais terrestres, sendo o principal tipo os
fragmentos ligno-celulósicos, derivados da degradação parcial de tecidos de plantas vasculares. De acordo com os
resultados obtidos, a fração da matéria orgânica refratária (querogênio) de origem terrestre, representada pelos
elementos ligno-celulósicos e carvões, contabilizou apenas 2% do total de fragmentos orgânicos, enquanto que a fração
de origem marinha, representada pela matéria orgânica amorfa, fitoclastos e zooclastos, apresentou média de 98%. Isto
confirma a maior contribuição do material marinho para a composição da matéria orgânica presente na região, bem
como a pequena influência fluvial na região de Cabo Frio (Silva, 1968).
A classificação da matéria orgânica amorfa em aglomerada (MOA) e difusa (MOD) pode auxiliar na
determinação de períodos de maior ou menor produção primária. Quando a produtividade primária é alta, o fluxo de
matéria orgânica para o fundo é mais intenso, propiciando a formação de agregados com maior velocidade de
sedimentação e submetidos a menor período de exposição aos agentes de degradação. Já durante períodos de baixa
produtividade, a pequena quantidade de matéria orgânica gerada é rapidamente reutilizada pelos outros componentes da
cadeia trófica e degradada à medida em que transita na coluna d’água, de forma que o material que se deposita nos
sedimentos é formado, predominantemente, pela fração amorfa. Em Cabo Frio, o conteúdo de MOA apresentou média
mais baixa que o de MOD, porém, esteve positivamente correlacionado com os teores de COT e NT (r = 0,34 e r = 0,37,
respectivamente; n = 109; p<0,05), e negativamente com a razão CN (r = -0,19; n = 109; p<0,05), indicando que a alta
produtividade pode ser relacionada com o maior acúmulo de matéria orgânica, aglomerada, nos sedimentos.
Os resultados da razão MOD/MOA obtidos para o perfil apresentaram alta variabilidade, com uma abrupta
diminuição em 8000 anos cal AP (Fig. 2). Assumindo, então, que a diferenciação entre MOD e MOA esteja relacionada
com as taxas de produção na zona eufótica, pode-se atribuir esta diminuição com um aumento da produtividade na
região a partir de 8000 anos cal AP, o que pode estar relacionado com um período de estabilização do nível do mar, e
principalmente da influência da ressurgência na região de Cabo Frio. Antes de 8.000 anos cal AP, o nível do mar sofreu
variações que interferiram na circulação oceânica e atmosférica, de uma forma global. Romero et al. (2006), em estudo
na costa central do Chile, observaram um aumento na produtividade durante o Holoceno recente (de 11.000 anos cal AP
até o presente), associado a um período de intensificação da ressurgência. Em Cabo Frio, tal período pode estar
relacionado com variações muito intensas na produtividade marinha, devido a alterações nos fatores responsáveis pela
ressurgência, como variações na circulação da Corrente do Brasil, na formação de meandros e no regime de ventos na
região, ocasionando, assim, períodos em que esta foi mais intensa, e outros em que esteve enfraquecida.
Os resultados da razão marinho/terrestre foram bastante variáveis ao longo do perfil, com uma tendência geral de
diminuição dos valores em direção ao presente (Fig. 2), indicando que a contribuição de material de origem terrestre
vem aumentando em direção ao presente. Porém isto está em oposição aos resultados da razão CN, os quais indicam um
aumento da contribuição marinha. Tal situação pode estar relacionada com uma possível “fertilização” das águas
costeiras pelo aporte fluvial, possibilitando um aumento na produtividade média, independente da ocorrência ou não dos
eventos de ressurgência. Além disto, alguns autores também atribuem uma parcela de contribuição do material oriundo
da baía de Guanabara, o que também favoreceria o aumento da produtividade marinha.
Idade
(anos cal AP)

0

COT (%)

1,25

MOD/MOA

C:N

2,5

5,0

12,5

20,0

0

125

Marinho/terrestre
250

0

90

180

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Figura 2. Variação temporal do teor de carbono orgânico total (%) e das razões CN, MOD/MOA e marinho/terrestre.

Considerações Finais
A aplicação das ferramentas nos sedimentos da plataforma continental de Cabo Frio permitiu verificar a
variabilidade da produtividade na região de Cabo Frio, ao longo dos últimos 13.000 anos cal AP. O teor de COT e as
razões CN e MOD/MOA indicaram um aumento do aporte de matéria orgânica de origem predominantemente marinha
para os sedimentos da região, em direção ao presente. De acordo com a variação da razão MOD/MOA ao longo do
tempo, foi possível observar um aumento abrupto da contribuição marinha a partir de 8.000 anos cal AP, o qual pode
estar relacionado com o período de estabilização do nível do mar. Corroborando com os resultados das razões CN e
MOD/MOA, o conteúdo de palinomorfos de origem marinha foi predominante no perfil, confirmando a maior
contribuição de material marinho para a composição da matéria orgânica e evidenciando a pequena influência de
descargas fluviais na região.
A tendência de diminuição das razões CN e MOD/MOA apontam um aumento da produtividade do sistema em
direção ao presente. Assim, esperava-se uma tendência de aumento da razão marinho/terrígeno em direção ao topo do
perfil, o que não ocorreu. A oposição entre estes resultados pode ser explicada pela “fertilização” das águas produzida
pelo aporte de nutrientes do rio Paraíba do Sul, a qual contribuiria para a diminuição da razão CN, sem que haja
correlação com eventos de ressurgência.
As variações observadas na base do perfil, possivelmente relacionadas com o período de variações do nível do
mar, necessitam de um melhor entendimento, especialmente na escala regional. Além disto, a aplicação de outros
marcadores, como conteúdos de ferro e enxofre possibilitariam uma melhor compreensão dos mecanismos de
degradação da matéria orgânica no sedimento.
Assim, a partir dos resultados obtidos e de sua interpretação, foi possível evidenciar o aumento da produtividade
da região de Cabo Frio a partir de 9.000 anos cal AP, em direção ao presente, o qual pode estar relacionado com um
período de fortalecimento da ressurgência.
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Abstract
Sandstones are important hydrocarbon reservoir rocks in many basins of the world. Continental or
transitional sandstones that not contain fossils with defined ages or wrong stratigraphic correlation precise
chronostratigraphic definition. Such lack of definition limits the precision of the generation-migration-accumulation
models developed for the exploration and production of these reservoirs. However, many sandstones contain authigenic
clay minerals and overgrowths of potassic feldspar precipitated on the feldspar grains soon after their deposition. Such
occurences represent the possibility of dating the deposition of this sandstones as well as fluid migration through the
radiometric 40K-40Ar and 40Ar-39Ar methods.
Keywords: radiometric dating, authigenic minerals, sandstones-reservoir
Introdução
O termo diagênese é definido como sendo um campo de condições físico-químicas que controla os processos
geológicos atuantes sobre sedimentos inconsolidados produzidos por processos pré-deposicionais (intemperismo,
erosão, transporte) e por processos sin-deposicionais (sedimentação) (Schmidt & McDonald, 1979).
Durante os processos diagenéticos, minerais autigênicos podem precipitar como cimentos nos poros de
arenitos-reservatório ocasionando a redução de porosidade, formando estruturas que obstruem as gargantas dos poros,
interferindo na permeabilidade da rocha. Entre os minerais autigênicos mais comuns em arenitos-reservatório estão a
ilita e o feldspato-potássico (K-feldspato especialmente sob forma de overgrowths). Portanto, variações na permoporosidade de uma rocha através do desenvolvimento de fases diagenéticas são prejudiciais à capacidade potencial de
um reservatório (Pallat et al., 1984; Macchi, 1987). Por isso, é importante saber as condições em que essas fases
diagenéticas ocorreram e principalmente determinar o momento de sua formação em arenitos especialmente os de
origem continental e/ou transicional que são importantes rochas-reservatório de hidrocarbonetos em muitas bacias
mundiais. Quando estes arenitos são afossilíferos, ou seja, não têm uma idade bioestratigráfica estabelecida ou
apresentam uma correlação estratigráfica duvidosa, seu posicionamento na coluna cronoestratigráfica pode ser
impreciso, gerando modelos estruturais, estratigráficos e de geração-migração-acumulação de hidrocarbonetos
negativos, comprometendo a exploração e explotação do reservatório. Assim faz-se o uso da Geocronologia através da
aplicação de métodos radiométricos de datação (Hamilton, 2003; Banner, 2004) em minerais autigênicos, visando à
definição de idades deposicionais e diagenéticas.
Minerais diagenéticos utilizados para datação radiométrica
K-feldspato (overgrowths)
Por conter K na sua estrutura, os K-feldspatos apresentam excelente potencial para datação absoluta pelos
métodos 40K-40Ar e 40Ar-39Ar (Girard et al., 1988, 1991; Hagen et al., 2001; Sandler et al., 2004; Mark et al., 2005,
2006). De especial interesse são os crescimentos autigênicos (overgrowths) que geralmente ocorrem ao redor dos grãos
de K-feldspato detrítico (ortoclásio e microclínio). Quando esses crescimentos autigênicos se formam logo após a
deposição da rocha em condições de eodiagênese, as idades absolutas serão muito próximas da idade do evento
deposicional. Neste caso, constituem-se em uma forma indireta de datação de arenitos, especialmente os de origem
continental.
Os arenitos fluviais cretáceos da Formação Açu da Bacia Potiguar (nordeste do Brasil) são um excelente alvo
para a aplicação dos métodos 40K-40Ar e 40Ar-39Ar, pois são caracterizados pela abundante ocorrência de overgrowths de
K-feldspato. A Formação Açu constitui-se em um dos principais reservatórios onshore produtores de hidrocarbonetos
do Brasil. A idade estratigráfica não era precisamente conhecida sendo bastante discutível o seu posicionamento. O
processo diagenético mais significativo nesses arenitos é a autigênese extremamente precoce do K-feldspato na forma
de overgrowths opticamente descontínuos ao redor de grãos detríticos de ortoclásio e microclínio precipitados em
condições superficiais na eodiagênese. A melhor evidência desse processo é a presença de cutículas de argilas
mecanicamente infiltradas ao redor desses overgrowths (Maraschin et al., 2004)(Fig. 1). Assim, Mizusaki et al. (2004) e
Maraschin et al. (2007 em prep.) aplicaram o método 40Ar-39Ar nos crescimentos autigênicos de K-feldspato dos
arenitos fluviais de granulometria média a grossa da Formação Açu. Na literatura (Girard et al., 1988, 1989), observa-se

ser ideal a separação física entre o núcleo e o crescimento especialmente quando se pretende aplicar alguma técnica de
datação radiométrica. Entretanto no caso dos arenitos da Formação Açu, não foi possível devido à ausência de
impurezas (óxidos ou argilas) entre o overgrowth e o núcleo detrítico que conferem fragilidade e permitem a separação
destas fases. Sendo assim, optou-se pelo método 40Ar-39Ar de fusão por etapas (step heating). As idades obtidas
variando de 113,9 a 120 Ma (Fig. 2) são compatíveis com a idade bioestratigráfica de 96,9 Ma (Araripe & Feijó, 1994)
estabelecida para a Formação Açu, correspondente ao intervalo Albo-Cenomaniano e indiretamente representam a idade
deposicional da Formação Açu uma vez que os overgrowths são a primeira fase diagenética do reservatório.
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Figura 1- Micrografia ótica mostrando overgrowth (Kfo) ao redor de microclínio detrítico. Observar as argilas
mecanicamente infiltradas posteriores (Ic) ao overgrowth (Fm. Açu. Bacia Potiguar, RN, Brasil).
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Figura 2- Espectro com a idade 40Ar-39Ar dos overgrowths de K-feldspato.

Ilita
Por conter K e uma alta razão Rb/Sr, as ilitas diagenéticas tornaram-se apropriadas para datação baseada nos
métodos 40K-40Ar e 87Rb-87Sr. Além disso, as frações mais finas da ilita muitas vezes ocorrem como uma das últimas,
senão a última fase mineral a ser formada antes do início do preenchimento dos reservatórios por hidrocarbonetos (Lee
et al., 1985, 1989; Mizusaki et al., 1990). Dessa forma, a diagênese da ilita cessa quando ocorre a entrada de

hidrocarbonetos ou outros fluidos e assim a determinação da idade da última fase de ilita formada (ou seja, grãos mais
finos), informa sobre o timing e a natureza do preenchimento do reservatório, bem como os regimes de fluxo de fluidos
durante a evolução de uma bacia (Robinson et al., 1993; Zwingmann et al., 1998,1999). Eventualmente franjas de ilita
podem preencher os poros reduzindo a permeabilidade interferindo na qualidade do reservatório. A datação 40K-40Ar de
ilitas diagenéticas é de grande utilidade também em estudos referentes à história térmica e tectônica de uma bacia
sedimentar.
Nos arenitos da Formação Guaritas (Ordoviciano da Bacia do Camaquã, porção sul do Brasil), as ilitas
diagenéticas ocorrem principalmente como franjas ao redor dos grãos, projetando-se para o interior dos poros (Fig. 3).
A ilita concentrada na fração < 2 µm, obtida a partir de amostras dos arenitos Guaritas, foi submetida à datação pelo
método 40K-40Ar, fornecendo um resultado de 479,21 ± 9,52 Ma (Maraschin et al., 2007 em prep.). Este valor pode ser
interpretado como a idade do início da formação da ilita nos poros dos arenitos. Neste caso, pode-se também dizer que
este resultado indica neste período a presença de altos valores de K na água de formação presente nos poros. A idade
obtida também indica que o início da formação da ilita é muito próximo da idade obtida para as lavas andesíticas da
Formação Rodeio Velho (470 ± 19 Ma; Hartmann et al., 1998) posicionadas na base da Formação Guaritas. Esta
superposição de intervalos de idades sugere uma possível influência dos fluidos associados a este magmatismo
ordoviciano. Considerando-se que os processos diagenéticos ocorrentes na Formação Guaritas iniciaram-se rapidamente
após a deposição, podemos dizer que este valor deve ser muito próximo da idade deposicional para esta unidade de topo
da Bacia do Camaquã. A Formação Guaritas é considerada como um modelo análogo para os arenitos reservatório da
margem continental brasileira.

Figura 3- Micrografia ótica mostrando franjas de ilita autigênica (IL) ao redor de grãos detríticos de quartzo e Kfeldspato (Fm. Guaritas, Bacia do Camaquã, RS, Brasil).
Considerações finais
Arenitos podem se constituir nas principais rochas-reservatório em bacias mundiais produtoras de
hidrocarbonetos. No seu estudo torna-se fundamental a compreensão dos processos deposicionais bem como dos
eventos pós-deposicionais. Dentre os processos pós-deposicionais está a diagênese responsável tanto pela geração como
pela redução do volume poroso da rocha. Para um preciso estudo da diagênese das rochas-reservatório é necessário que
se tenha um controle petrográfico detalhado, aliado a técnicas analíticas de suporte como microscopia eletrônica de
varredura e de transmissão, difração de raios X, microssonda eletrônica e catodoluminescência. Entretanto nos últimos
anos o emprego de análises de isótopos radiogênicos, ou seja, da Geocronologia, tem permitido auxiliar no
esclarecimento da evolução diagenética das rochas sedimentares pela determinação de idades diagenéticas e/ou
deposicionais. Arenitos comumente são constituídos por minerais diagenéticos portadores de K o que viabiliza a
aplicação de métodos radiométricos de datação absoluta como 40K-40Ar, 40Ar-39Ar e 87Rb-87Sr. Destacam-se as ilitas e os
crescimentos secundários de K-feldspato (overgrowths).
Dessa forma, a Geocronologia deixou de ser aplicada exclusivamente em rochas “duras” e passou a ser
amplamente utilizada como ferramenta de grande importância na interpretação da evolução de uma rocha sedimentar
através da datação de minerais diagenéticos. Observa-se, no entanto, a necessidade de aprimoramento contínuo da
aplicação das técnicas radiométricas devido às pequenas dimensões destas fases datáveis, bem como da interpretação
dos resultados obtidos.
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ABSTRACT
This paper discusses the results obtained by the IPEN Neutron Activation Analysis Laboratory (LAN-IPEN)
in the International Proficiency Test Program for Analytical Geochemistry Laboratories (GeoPT, rounds 17,
18, 19 and 20). The program is designed to be part of the routine quality assurance scheme of analytical
geochemistry laboratories. The organizers of the tests evaluated statistically all contributed data by using the
Z-score criterion, which consider "satisfactory" the results falling between ±2. The elements Ba, Cs, Co, Hf,
Rb, Fe, U, Th and the rare earths La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb and Lu were analyzed by Instrumental Neutron
Activation Analysis (INAA). As a general trend, Z-score values between ±2 were obtained for most elements
confirming the good quality of the analytical results.
Key words: Proficiency testing; Geochemical analysis; Neutron activation analysis

INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios dos laboratórios analíticos ultimamente é manter o controle de qualidade, de modo a
assegurar a qualidade e credibilidade de seus resultados, permitindo a aceitação e comparação de seus dados
analíticos. O Laboratório de Análise por Ativação com Nêutrons do IPEN (LAN-IPEN) implementou um
Sistema de Controle de Qualidade baseado na ISO/IEC 17025:2005, que compreende, entre outras atividades,
a participação em testes de proficiência. Esses testes são considerados um dos procedimentos padrão em
sistemas de qualidade, uma vez que auxiliam os laboratórios a encontrar deficiências e erros sistemáticos em
seus métodos analíticos, melhorando seus resultados.
O LAN-IPEN vem realizando, há vários anos, a análise de elementos terras raras (ETR) e outros elementostraço em vários tipos de materiais geológicos (rochas, solos, sedimentos), por Análise por Ativação com
Nêutrons Instrumental (INAA). A precisão e exatidão das análises têm sido verificadas pela análise de
materiais de referência que possuem valores certificados para os elementos analisados.
A Análise por Ativação com Nêutrons sempre foi reconhecida como uma técnica analítica muito exata para a
determinação de elementos traço em amostras geológicas. É uma técnica multielementar, não destrutiva, que
não requer a dissolução da amostra, o que é uma grande vantagem em se tratando de amostras geológicas, que
às vezes contêm minerais de difícil dissolução.
Como uma das atividades do sistema de qualidade, O LAN-IPEN vem participando desde 1996 do
International Proficiency Test for Analytical and Geochemistry Laboratories (GeoPT), organizado pela
International Association of Geoanalysts (IAG). No presente trabalho, são apresentados os resultados obtidos
em 4 rodadas do GeoPT, no período de 2005-2006, que são uma indicação importante sobre a qualidade dos
dados analíticos de ETR e outros elementos-traço gerados pelo LAN-IPEN.
O programa internacional de teste de proficiência GeoPT consolidou-se como um procedimento de avaliação
da qualidade de dados de laboratórios geoquímicos. O teste envolve a distribuição de uma amostra
homogênea aos laboratórios participantes, analisada utilizando-se uma técnica analítica bem caracterizada,
operada em condições rotineiras. Os resultados são avaliados estatisticamente pelos organizadores e um Zscore é calculado (Horwitz, 1997), para cada dado de concentração submetido por cada laboratório
participante. Se o valor de concentração está de acordo com o propósito do laboratório (geoquímica pura ou
geoquímica aplicada), os valores de Z devem estar entre ±2. Se o Z-score estiver for a desse limite, o
resultado correspondente pode estar afetado de um erro analítico. O LAN-IPEN apresentou resultados na

categoria geoquímica pura (categoria 1), onde os resultados analíticos são usados para pesquisa geoquímica,
requerendo maior precisão e exatidão.
PARTE EXPERIMENTAL
Foram analisados Ba, Co, Cs, Fe, Hf, Rb, Sc, Ta, Th, U, e os ETR La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu, por
INAA, nas amostras: OU-8 (arenito calcáreo), KPT-1 (quartzo diorito), MGR-N (gabro) e OPY-1 (rocha
ultramáfica).
Cerca de 100 mg das amostras (secas a 105oC por 2h) foram pesadas em envelopes de polietileno selados a
quente. Os materiais geológicos de referência GS-N e BE-N (GIT-IWG), utilizados como padrões, foram
preparados da mesma maneira. Amostras e padrões foram inseridos em recipientes de alumínio ("coelhos"),
especialmente desenvolvidos para uso no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP e irradiados por 8 horas em um
fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-2s-1. Cerca de 5 dias após a irradiação, a radiação gama induzida foi
medida em um sistema de espectrometria gama constituído de um detector de Ge hiperpuro GX20190, com
eficiência de 20% e resolução de 1,9keV para o pico de 1332 keV do 60Co, acoplado a um analisador
multicanal e um microcomputador. Nova série de medidas foi realizada cerca de 15 dias após a irradiação. A
análise dos espectros de raios gama foi feita pelo programa VISPECT.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os gráficos, apresentando os Z-score obtidos em relação aos valores de consenso, estão nas Figuras 1 a 4.
Pode-se observar que o Z-score obtido para a maioria dos elementos esteve dentro do intervalo ±2,
demonstrando a qualidade dos dados analíticos.
Na rodada GeoPT17 (amostra OU-8), somente o elemento U apresentou Z-score maior que 2. Na rodada
GeoPT18 (amostra KPT-1) os resultados de Z-score para Ba, Nd, Rb e Ta caíram fora do intervalo ±2 (-2,1
para Ba, -2,3 para Rb, -2,5 para Ta e 2,8 para Nd), o que pode indicar a recomendação de uma ação de
remediação. Na rodada GeoPT19, Yb e Nd apresentaram Z-score acima de 2 (2,3 para Nd e 3,0 para Yb).
Esses valores podem ser explicados pelas baixas concentrações de Nd e Yb nessa amostra ([Nd] = 2,65mg kg1; [Yb] = 0,39 mg kg-1), próximas ao limite de detecção do método nessa matriz (LD do Nd=2 mg kg-1 e LD
do Yb= 0,1 mg kg-1). Os resultados obtidos na rodada GeoPT20 apresentaram todos os resultados de Zscore
entre ±2.
Não foi observado nenhum erro analítico sistemático, uma vez que os resultados foram aleatoriamente
inferiores e superiores ao valor de consenso.

Figura 1. Gráfico de Z-score para a amostra OU-8 (arenito calcáreo)- GeoPT17 (Potts et al., 2005)

Figura 2. Gráfico de Z-score para a amostra KPT-1 (quartzo diorito)- GEOPT18 (Webb et al., 2006a)

Figura 3. Gráfico de Z-score para a amostra MGR-N (gabro) - GeoPT19 (Webb et al., 2006b)

Figura 4. Gráfico de Z-score para a amostra OPY-1 (rocha ultramáfica) - GeoPT20 (Webb et al., 2007)

CONCLUSÕES
De acordo com o critério de análise de resultados adotado pelos organizadores do teste de proficiência, os
resultados podem ser considerados confiáveis para o propósito de pesquisa geoquímica. Esses resultados
demonstram a qualidade dos dados analíticos que vêm sendo gerados pelo LAN-IPEN para a análise de
elementos traço em vários tipos de amostras geológicas.
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Abstract: The Upper Cretaceous São Bartolomeu kimberlite lies near the city of Carmo do Paranaíba, western Minas
Gerais. It forms an ellipsoidal area of about 100ha, intruded in metapelites of the neo-Proterozoic Bambuí Group. Both of
these lithologies are covered by a metric thick, fine-graded pyroclastic cap nowadays very chemically altered by
weathering. The kimberlite shows a well defined diatreme facies, also weathered, forming a green-yellow mass of clayed
material, covered or not by the pyroclastic ones. These materials have shown an assembly of kimberlite indicator minerals,
firstly investigated by micro-Raman spectroscopy (mineralogy) and later by electronic microprobe (mineral chemistry):
(a) 45 red-wine, purple and yellow pyrope grains: CaO between 4,06 and 6,26 wt%, Cr2O3 between 0,60 and 3,69 wt% and
TiO2 minor than 0,93 wt %;
B – 14 diopside grains: Cr2O3 between 0,79 and 1,52wt%;
C – 12 ilmenite grains: MgO between 10,05 and 13,23 wt% and Cr2O3 between 0,55 and 2,54 wt%.
Key words: kimberlito, minerais indicadores de kimberlito, química mineral.
Introdução: O kimberlito São Bartolomeu insere-se no vulcanismo ultramáfico-alcalino que afetou o oeste mineiro no
Cretáceo Superior. Pertence ao Grupo Mata da Corda da Bacia Sanfranciscana. Com cerca de 100ha, posiciona-se a 13km a
NW de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba (Fig. 1). O corpo, com geometria elíptica, tem como encaixantes,
metassiltitos do sub-grupo Paraopeba, do Grupo Bambuí, da Bacia do São Francisco (Sgarbi et al. 2001). Adjacente, e sobre
a intrusão, ocorre uma delgada capa de rocha piroclástica alterada, de cor vermelha, que encerra grãos de quartzo
arredondados de origem eólica, podendo ser confundido com saprólito de calcário.
A intrusão mostra sua fácies diatrema alterada, com consistência argilosa e cor verde-amarelada, a qual encerra minerais
indicadores (Tompkins 1987), que permitiram classificar a intrusão como um kimberlito sensu strictu. Não foi encontrada a
fácies cratera desse kimberlito, tendo sido provavelmente erodida.
Métodos: Os minerais foram obtidos a partir da lavagem e peneiramento do material argiloso e posteriormente separados
por lupa bi-ocular (Fig.2). Análises por espectroscopia micro-Raman permitiram assegurar a natureza dos minerais (Figs. 3,
4 e 5), os quais foram então analisados por microssonda eletrônica, cujos resultados permitiram a confecção dos gráficos
mostrados adiante (Figs. 6, 7, 8 e 9).

Fig.1. Mostra as grandes feições estruturais do oeste
mineiro, o Cráton do São Francisco, a parte
meridional da Bacia Sanfranciscana, o Arco do Alto
Paranaíba e a borda NNE da Bacia do Paraná. O X
indica a localização aproximada do corpo estudado.
Modificado de Sgarbi et al. 2001, baseado em
Gibson et al. 1994.
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Fig. 2 (A) minerais coletados a partir do concentrado de peneira mostrando piropos de cores vermelho-vinho e alaranjada,
diopsídio (di), ilmenita (i) e ilmenita capeada por cobertura de leucoxênio (ic) (escala=1,0mm); (B) além de piropo e
diopsídio, nota-se um cristal de espinélio octaédrico (es) (escala=0,3mm). Sabe-se que os minerais clássicos indicadores
utilizados em exploração de kimberlitos são Cr-piropo e Cr-Mg-ilmenitas (Tompkins, 1987), sendo resistentes ao clima
tropical-úmido, além do transporte fluvial. (C) Aspecto geral da fácies diatrema do kimberlito São Bartolomeu, mostrando o
material esverdeado com textura coesa e argilosa. Escala de barra = 25cm.
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Ca

Fig. 6 Abundância relativa de Ca, Mg e Fe em piropos, indicando uma assembléia
entre o campo peridotítico e eclogítico.
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Fig.7. Análises de piropos que mostram CaO acima de 4.0% e Cr2O3
abaixo de 4.0%, posicionando-se no campo G9, não favorável a
ocorrência de diamante.
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Fig. 9. Dados de ilmenitas magnesianas com baixo
Cr2O3 divergindo dos dados de piropos quanto ao
campo diamantífero.

.

Conclusões: (a) O estudo das assembléias de cristais retirados do corpo intrusivo mostra inequivocamente uma filiação
kimberlítica ou lamproítica para a rocha indicando:
(a1) 45 piropos analisados mostraram CaO entre 4,06 e 6,26%; Cr2O3 entre 0,60 e 3,69 % e TiO2 menores que 0,93 %.
(a2) 14 diopsídios mostraram Cr2O3 entre 0,79 e 1,52%, sendo que alguns grãos mostraram inclusões cinzas de fosterita e
claras de cromita. (a3) 12 ilmenitas mostraram MgO entre 10,05 e 13,23% e Cr2O3 entre 0,55 e .2,54;
(b) O corpo posiciona-se ao longo do azimute 125o, concordante com o alinhamento de muitas intrusões (kimberlitos,
carbonatitos, kamafugitos, etc) do Cretáceo Superior no oeste mineiro e sudoeste de Goiás;
(c) A ausência da fácies cratera nesse corpo (como existe em outros kimberlitos da região) pode ser creditada a erosão que
peneplanizou parte da região no Terciário.
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Which hydrological and geochemical factors control the distribution and the speciation of mercury in
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Abstract: The aim of this work is to study the distribution and the speciation of Hg in the Curuai floodplain lakes along
the Amazon River. The sediment inputs occurs during the rising stage of the Amazon R., from January to May. In most
of these lakes, the maximum Filtered-Hg and F-CH3Hg concentrations are observed during the rising water stage,
varying from 27.6 to 51.6 pM and 0.12 to 1.66 pM, that coincides with the F-Hg input of the Amazon R. The dry season
is characterized by low F-Hg concentrations due to the formation of Hg° from Hg2+ reduction and its volatilisation into
the atmosphere induced by wind waves. On the contrary, the highest P-Hg concentrations are observed during the dry
season (47 to 478 pM) due to the elevated TSS content associated to the re-suspension by the wind and the fish and
invertebrates bioturbation of the bottom sediments in shallow water lakes. The negative correlation between the
partition coefficient of Hg (KD) and the TSS content confirms the Hg complexation on OM-fine particles during its
transfer in the floodplain system. The water and sediment storage in the floodplain lakes favors biogeochemical
processes, like reduction, volatilisation, adsorption and re-suspension of Hg in surface waters.
Key words: mercury, floodplain lakes, Amazon River
In the Amazon River, 30% of its flow is routed through floodplain systems between São Paulo de Olivença and
Óbidos (Richey et al., 1989). The floodplain lakes act as a temporary storage system of dissolved elements and
particulate material, ranging between a few months (dissolved elements) to a few hundreds of years (sediment), as well
as an exporting system of the dissolved and particulate elements into the mainstream during large floods (Junk, 1989).
The toxic organic mercury species (CH3Hg) has been measured in sediments and in roots of several aquatic plant
species in the Amazon basin (Guimarães et al., 2000; Roulet et al., 2001), but the CH3Hg in water and the role of
channel-floodplain interactions due to the fluvial transport and the sequestration of mercury in this basin are poorly
documented. The aim of this work is to study the distribution and the speciation of Hg in a complex floodplain lakes
system (3800 km²) located in the Middle Amazon, in front of the Óbidos gauge station.
The results are obtained from a pilot area, the Curuai floodplain located on the right bank of the Amazon River, 900
km upstream from the mouth. The surface water samples were colleted and filtered in the field (on Whatman QM/A
membranes, 0.8 µm pore size) between 2001 to 2006 in the floodplain lakes and the mainstream. The procedures for
mercury analysis were performed using “ultra-clean” techniques (Parker & Bloom, 2005). The total filtered mercury (TFHg) was analysed using BrCl and SnCl2 as described in Bloom and Crecelius (1983) by CV-AFS Mercur Analytikjena
with pre-concentration on a gold column, and the total particulate mercury (T-PHg) was detected by AAS AMA-254,
Altec both in the IFREMER Centre (Nantes-FR). The filtered monomethylmercury (F-MMHg) was determined in 100
mL water samples determined by Gaseous Chromatography (focus GC, Thermo Elemental) separation and ICP-MS
detection (X7, Thermo Elemental) at the LCABIE (Pau-FR) according to a methodology described in more details in
Monperrus et al. (2005).
The Curuai floodplain is a complex system of more than 30 interconnected lakes, linked to the Amazon River by
several channels, two of them with permanent flow, Foz Norte and Foz Sul, located on the south-eastern side (Fig. 1);
they are the only outflow channels from the floodplain into the mainstream. The drainage area was estimated to 3 800
km2 (Martinez, pers. com.) that is delimited at the south by the terra firme covered by a dense forest that never floods
characterized by large patches of young forests (trees < 20 m height) and pioneer communities, and at the north by the
river. The soils are mainly composed of recent alluvial deposits and ferralitic soils which have mostly developed on the
Alter do Chão formation (Lucas, 1989) since the Cenozoic period. The floodplain inundation area ranges from 575 km²
during the dry season and 2090 km² at the maximum flood. However, the maximum flooded area or transition zone
limited by the interface between local terra firme which is never flooded, is 2430 km², corresponding to a water level in
Curuaí of about 11.5 m and thus represents about 13% the total flooded area of the Amazon River, between Manaus and
Óbidos (Hess et al., 2003; Martinez and Le Toan, 2006). Low water stage usually occurs in November and the water
level rises from December to May–June. The initial estimate of the annual sediment storage entering by channels into
the Curuaí floodplain of about 710 103 t year-1 (± 19%) represents between 41% and 53% of the annual flux of sediments
entering in this floodplain from the mainstream; however, the annual sediment flux entering via the channels in this
floodplain represents only 1.6‰ of the annual solid discharge at Óbidos, half of which is trapped into the system (MauriceBourgoin, et al., 2007). The main lakes of the Curuai floodplain according to the west-eastern direction distribution are

(Fig. 1): Curumucuri (A33), Salé (A20), Porta (A18), Poção (A25), Miuá (A39), Santa Ana (A11), Vermelho (A09),
Igarapé Piraquara (AT20), Grande (A05). Concerning the geochemicals characteristics of floodplain lakes, only two of
these lakes present black water lakes characteristics (Curumucuri and Piraquara) which are characterized by high
concentrations of dissolved organic carbon (7-10 mg L-1), and are depleted in total major cations and suspended sediments
(<10 mg L-1) with a pH varying from 4 to 5. The other lakes show mainly the white water lakes characteristics that have a
near neutral pH and are relatively rich in dissolved major cations and in suspended sediments (from 60 to 200 mg L-1) (Sioli,
1968).

Figure 1: Location of the sampling points in the Curuai floodplain lakes located on the right bank of the Amazon River .

The sediment inputs in the Curuai floodplain lakes occur during the rising stage of the Amazon River, from January
to May but the highest total solid suspensions (TSS) contents were measured in the white water lakes (from 76 to 2180
mg L-1) in dry season; this is probably associated to the re-suspension of the bottom sediments by the wind action in
shallow water (~50 cm) mainly in the Poção, Salé and Grande lakes (Maurice-Bourgoin, et al., 2007). In addition, we
suppose when the lakes are out flowing into the mainstream, the fish and benthic invertebrate populations act as the first
actors of the bottom bioturbation processes.
In the Curuai floodplain lakes, the T-FHg concentrations vary from 3.4 to 51.6 pM with a mean value of 17.96 ±
11.00 pM (n=69) and the F-MMHg concentrations range from 0.12 to 1.66 pM with a mean value of 0.55 ± 0.33 pM
(n=69). In most of these lakes, the maximum of T-FHg and F-CH3Hg concentrations are observed during the rising
water stage, varying from 27.6 to 51.6 pM and 0.12 to 1.66 pM respectivily, that coincides with the F-Hg input of the
Amazon River. The dry season, when most of the lakes are isolated from the mainstream, is characterized by low F-Hg
concentrations. This can be explained by the Hg° formation from Hg2+ reduction and its volatilization into the
atmosphere induced by wind waves. On the contrary, the highest particulate mercury (P-Hg) concentrations are
observed during dry season (47 to 478 pM) due to the elevated TSS content associated to the re-suspension the bottom
sediments by the wind action and the fish bioturbation in shallow water lakes. The negative correlation between the
partition coefficient of Hg (KD) and the TSS contents (Fig. 2) confirms the Hg complexation on OM-fine particles,
mainly in the colloidal fraction, during its transfer in the floodplain system (Maurice-Bourgoin et al., 2003 ; Laurier et
al., 2003).
To understand the dissolved and particulate inputs and speciation of mercury from the Amazon River into the
floodplain lakes, the enrichment factor (EF) was calculated according to the next formula: EF (Hg)in the lakes =
[Hg]lake.÷[N]lake /[Hg]river or sed.÷[N]river or sed where [Hg] is T-FHg, or F-MMHg or T-PHg, and [N] is a conservative
element. The filtered phases (T- FHg and F-MMHg) and T-PHg were normalized by Cl- and Al respectively, which
show a conservative behaviour in tropical environments (Balan et al., 2001). We consider a significant enrichment in
the Curuai floodplain lakes by the mainstream for FE > 2. High EF (> 2) of T-FHg and P-Hg are observed only in
March 2006 and June 2005 in black water lakes (AT20 and A33_10) and in the white water lakes of Poção, Santa Ana,
Açai and Grande (Fig. 3). The enrichment in the dissolved phase can be associated to important rainfall and runoff
inputs in the varzea lakes during these periods. These events have contributed to the important remobilisation of organic
matter and oxy-hydroxides of Al, Fe and Mn from the flooded and forested soils which Hg associated can be
dissociated in T-FHg in black water lakes due to the reduced pH. The enrichment in the particulate phase is associated
to the important sediment input by the Madeira and Solimões rivers into the Amazon River and the floodplain lakes.

These white water rivers are characterized by the highest TSS concentrations (580 and 206 mg L-1) (Maurice-Bourgoin
et al., 2007) and the highest T-PHg (1168 and 1481 pmol g-1) during their floods. Regarding the EF of F-MMHg, most
of lakes show EF < 2 that suggest the F-MMHg is not significantly produced in the white water lakes that depends on
the biological and physico-chemical characteristics of each lake. Only the black water lakes (AT20, A33_10 and A33b)
show elevated EF of F-MMHg (4 to 7) due to the reductive environment conditions that can favour the methylation
process.
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The Hg distribution between black and white water floodplain lakes is controlled by different geochemical
characteristics. In the white water lakes, the T-FHg distribution is closely associated to T-FMn distribution (Fig. 4; R2 =
0.6114 n =32, p<0.05). As mentioned earlier, a large part of the T-FHg is probably linked to the colloidal phase. A
sorption reaction on colloidal Mn hydroxides seems to be the main process occuring in the white water floodplain lakes
as Quémerais et al. (1998) already observed in the waters of the St Laurent estuary. On the contrary, P-Hg phase shows
a weak sorption reaction to T-PMn which tends to adsorb on clay minerals according to the significant correlation
between T-PMn and T-PFe and T-PAl concentrations. In the black water lakes, the T-FHg distribution is controlled
mainly by pH and SO42- concentrations due to the significantive correlation between mercury and these variables (R2 =
0.7475 n =10 and R2 = 0.4984 n =11 p<0.05). In the P-Hg distribution, the oxy-hydroxide fractions of P-Fe appear to
govern the mercury behavior, regarding the good correlation between Hg and Fe (R2 = 0.5806 n =7, p<0.05) as
Quémerais et al. (1998), Laurier et al. (2003) and Chadwick et al. (2006) already observed in boreal systems.
Moreover, good correlations between Hg and organic matter (OM) are observed in the floodplain lakes in the dissolved
and particulate phases during the dry season (R2 = 0.5786 and R2 = 0.5766, resp. n =23 p<0.05) when the OM maybe
shows the high nitrogen and chlorophyll_a contents that indicate a maturated organic matter on which Hg tends to be
adsorbed (Rostad et al., 1997; Laurier et al., 2003). The F-MMHg distribution is only correlated with T-FHg in the
black water lakes (R2 = 0.5889 n =9 p<0.05) that seems the T-FHg is available for bacterial methylation. The black
water lakes present the biogeochemical conditions that stimulate the bacterial activities, like elevated temperature, labil
organic matter, sulfate concentrations and low clay minerals contents (Achá et al., 2005; Coelho-Souza et al., 2006).

It appears clearly that the water and sediment storage in the floodplain lakes favors biogeochemical processes, like
methylation, reduction, volatilisation, re-suspension, which plays an important role in the balance of Hg of the Amazon
basin.
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Abstract
Environmental engineers should have specific skills within the engineering field, which allows them to search for
the equilibrium between the socioeconomic development and the environmental sustainability. At the last two years the
number of environmental engineering courses has increased more than 50%, from 67 existing in 2004 to the present
102, indicating the relevance of this area. As an engineering course, the environmental engineering course has a basic
knowledge core that includes, among others, communication and expression, computation, citizenship, environmental
sciences as well as mathematics, physics and chemistry. The basic chemistry knowledge should improve the dialogue
between environmental engineers and chemistry professionals as participants of multidisciplinary groups and also give
them a view of widely applied materials and technologies. During the Materials Technological Chemistry classes the
students of an environmental engineering course work with the chemistry and materials science fundamental concepts.
The application of the “Learning modules” methodology to the study of materials motivates the students, which are
more interested and achieve a better understanding of the basic chemical concepts. At the same time, the students may
have their first contact with concepts like materials life cycle, environmental impacts associated with economical
activity, environmental sustainability and social and environmental responsibility.
Key words: environmental education, chemistry, environmental engineering
INTRODUÇÃO
O profissional da Engenharia Ambiental deve possuir características específicas no campo da Engenharia, de modo
a buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a manutenção da sustentabilidade do Meio
Ambiente. Entre as suas atividades encontram-se do planejamento à fiscalização e a execução de obras e serviços,
orçamentos e operação nas áreas de sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de efluentes líquidos, de
drenagem urbana e rural, de tratamento de efluentes atmosféricos; de avaliação de impactos ambientais; de controle do
meio físico; de planejamento e gestão de bacias hidrográficas; de educação ambiental; de obras hidráulicas; de controle
de vetores; de estudos e ações referentes à melhoria da saúde pública; de gerenciamento de resíduos sólidos e de
recuperação de áreas degradadas (Confea 2000, 1973, Brasil 1994).
De acordo com as informações disponíveis no portal
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Educacionais Anísio Teixeira (Inep 2007), existem
atualmente 102 cursos de Engenharia Ambiental no país. O
que significa um crescimento de mais de 50% no último
biênio, quando se consideram os 67 cursos ofertados em
2004 (Reis et al., 2005). Cerca de 75 % dos cursos
oferecidos estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul
CENTRO(Fig. 1). Como todo curso de Engenharia, os cursos de
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Figura 1 – Distribuição dos cursos de Engenharia
cerca de 15% e o de conteúdos específicos que caracterizam
Ambiental oferecidos no país em 2007.
a modalidade, completando a carga horária.
O núcleo de conteúdos básicos deve contemplar, entre outros, metodologia científica e tecnológica, comunicação e
expressão inclusive gráfica, informática, cidadania, administração, ciências do ambiente, além de matemática, física e
química. É desejável, ainda, que durante o curso, os alunos sejam estimulados a realizar atividades complementares,
como iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de
protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e realização de atividades empreendedoras (Brasil 2002)
No exercício de suas atividades, o Engenheiro Ambiental coordena e/ou participa de equipes multidisciplinares,
principalmente em projetos de grande porte, como, por exemplo, na avaliação de riscos e impactos ambientais, que
exigem uma visão abrangente da interação e integração entre diferentes áreas de conhecimentos. Portanto, para o
Engenheiro Ambiental, os conhecimentos básicos na área de química devem servir tanto para facilitar o seu diálogo
com os profissionais da área de química, em grupos de trabalho multidisciplinares, como para que ele possua uma visão
sobre materiais e processos de larga aplicação, principalmente em sua própria área de atuação (Souza 2007)
A Faculdade de Engenharia Ambiental do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias (CEATEC) da
PUC-Campinas, oferece o curso de Engenharia Ambiental desde 2000. Em 2004/2005, desenvolveu e implantou uma

reestruturação curricular visando o fortalecimento uma visão crítica e trans-disciplinar na formação de seus alunos.
Neste currículo, a disciplina de Química Tecnológica dos Materiais é oferecida no primeiro ano do curso, com 2 aulas
teóricas e 2 práticas, em um total de 68 horas-aula semestrais. A ementa da disciplina inclui “reações químicas,
balanceamento de equações, cálculos estequiométricos, soluções aquosas, unidades de concentração, equilíbrios
iônicos, tecnologia química, metalurgia, aglomerantes, materiais cerâmicos, vidros, polímeros, tintas, madeiras,
experimentos e aplicação à engenharia”. A disciplina não possui pré-requisitos, uma vez que é introdutória e oferecida
no primeiro semestre, mas é pré-requisito direto para outras duas disciplinas da área: Química Aplicada à Engenharia
Ambiental e Química Sanitária (PUC 2004). A disciplina de Química Tecnológica dos Materiais pode, ainda, fornecer
subsídios para disciplinas de semestres subseqüentes, como Resistência dos Materiais, Geologia Aplicada, Controle de
Poluição, Tratamento de Água de Abastecimento e Tratamento de Efluentes Líquidos Industriais (Souza 2007).
De acordo com a missão da Universidade na formação de cidadãos conscientes, a atuação do Engenheiro Ambiental,
ao responder as questões e desafios propostos pelo desenvolvimento da sociedade atual, deve ter como objetivo a
promoção do desenvolvimento científico e tecnológico visando uma melhoria da qualidade de vida da humanidade. O
que inclui estímulos à adoção voluntária de processos e produtos ecologicamente corretos, onde convergem eficiência
econômica e consciência social e ecológica. Neste sentido, são considerados como de grande importância o
entendimento dos processos produtivos, do consumo e da disposição final dos materiais e do conceito de
sustentabilidade ambiental, apresentados na disciplina de Química Tecnológica dos Materiais, já no primeiro semestre
do curso. Assim, esta disciplina tem como objetivo assegurar conhecimentos mínimos da área de Química, em
particular da ciência dos materiais, suficientes para que o profissional da Engenharia Ambiental tenha uma visão não
fragmentada do conhecimento, correlacionando a Química com as diversas disciplinas do curso, e utilizando o trabalho
experimental como um dos alicerces para a sua compreensão. Além disto, procura-se já contextualizar esta disciplina da
área de química como uma ferramenta para o futuro Engenheiro Ambiental, bem como fornecer uma perspectiva da
vasta gama de possíveis atividades nas quais o profissional da área pode estar envolvido (Souza 2007).
METODOLOGIA
A metodologia proposta para a disciplina de Química Tecnológica dos Materiais inclui a apresentação e,
principalmente, a discussão dos temas em aulas teóricas predominantemente expositivas. Cada tema proposto no
programa é tratado como um “Módulo de Aprendizado” (NSF 2000). Cada módulo é iniciado com uma justificativa de
interesse, apresentada e discutida com os alunos, fornecendo o contexto para seu desenvolvimento. Esta
contextualização dos conhecimentos leva o aluno a pensar sobre as relações entre o conceito em estudo com aplicações
específicas de seu interesse e como estas podem ser úteis em sua atuação profissional. Além do material comum de
apoio (transparências, textos, artigos técnicos), são utilizados de recursos de informática. Os módulos são sempre
complementados com a realização de um ou mais experimentos práticos e com exercícios de fixação dos conteúdos. Na
proposição de experimentos práticos, realizados em grupos de trabalho com três integrantes, a preocupação está voltada
para o embasamento científico dos mesmos. As aulas práticas são iniciadas com uma introdução teórica dos assuntos
envolvidos e dos detalhes experimentais. Os trabalhos realizados na parte prática utilizam técnicas básicas de
laboratório para exemplificar e fixar os conteúdos desenvolvidos na parte teórica (Souza 2007)
Os instrumentos de avaliação utilizados na disciplina de Química Tecnológica dos Materiais contemplam a
quantificação do conhecimento do aluno a respeito dos temas (conteúdo); a proficiência em elaborar os conteúdos,
relacionando com os anteriores e aplicando em situações concretas (estratégias cognitivas) e os comportamentos e
atitudes individuais e no trabalho em grupo, fundamentais para a aprendizagem (habilidades afetivas), de acordo com
Araújo e Chadwick (2002). Os instrumentos de avaliação incluem duas provas escritas, um relatório, um conjunto de
questões e um trabalho de pesquisa bibliográfica relativo a uma ou a um conjunto de práticas realizadas e a avaliação
quanto à freqüência, participação e envolvimento do aluno durante a realização das atividades propostas (Souza 2007)
Os tópicos desenvolvidos nas aulas teóricas do curso incluem: estrutura e modelo atômico; tabela periódica; ligações
químicas; cálculos estequiométricos; representação e balanceamento de reações químicas; água: propriedades,
características, usos e disponibilidade no planeta e no país, legislação, contaminação, tratamento, uso responsável;
metais: propriedades e usos, mineração e metalurgia, obtenção de ferro, aço e alumínio, propriedades, corrosão,
destinação final; madeiras e compensados: tipos, madeiras nativas e de reflorestamento, impacto de monoculturas,
modificação genética e clonagem, composição e propriedades; polímeros: petróleo e matérias primas, tipos, obtenção,
propriedades, usos e destinação final; tintas: componentes, tipos, processos de produção e aplicações; aglomerantes,
cimento e concreto, argamassas: matérias primas, produção, propriedades, aplicações e destinação final; cerâmicas e
vidros: componentes, processamento, comportamento mecânico, aplicações e destinação final (Souza 2007)
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AO ESTUDO DOS METAIS
No início do Módulo de Aprendizado sobre metais, os alunos são desafiados a sugerir uma atividade humana na
sociedade moderna que possa ser realizada totalmente sem a utilização de um metal. Depois de um grande número de
sugestões dadas pelos alunos, não sendo apresentada uma única sugestão de atividade que possa ser realizada realmente
sem a utilização de metais, a importância de conhecer estes materiais é reconhecida pela classe.
A localização dos átomos de elementos metálicos na Tabela Periódica e suas características comuns são utilizadas
para o estabelecimento da conexão entre o tipo de átomo e os tipos de ligações químicas formadas preferencialmente na

natureza e após o beneficiamento para a obtenção dos materiais metálicos. A seguir, é realizada a apresentação da
cadeia produtiva e do ciclo de vida do material (localização de jazidas de alguns minérios; obtenção e beneficiamento
das matérias primas – mineração; processos de produção - metalurgia, utilização e disposição final) relacionando cada
etapa com os possíveis impactos ambientais associados. O conceito de espontaneidade de reações e a fundamentação
eletroquímica, bem como os tipos de corrosão dos materiais metálicos são apresentados, juntamente os impactos
econômicos da corrosão, em relação ao desperdício de matérias primas e de energia. Os métodos de prevenção e de
proteção contra a corrosão são discutidos em função das aplicações dos materiais metálicos. Finalmente, o tópico em
questão é encerrado com uma discussão com a classe das alternativas em uso ou vislumbradas para a minimização dos
impactos já mencionados e para o desenvolvimento sustentável das atividades.
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(C) necessária e da quantidade de dióxido de carbono (CO2)
liberado no processo de redução dos minérios.
A quantidade de árvores necessárias para a obtenção do carvão vegetal e a sua procedência (reflorestamentos versus
desmatamento de florestas nativas), bem como a quantidade de árvores a serem plantadas para neutralizarem a emissão
de dióxido de carbono gerado no período de um ano de operação de uma siderúrgica são calculadas.
Análises químicas de um minério de ferro extraído da Serra de Carajás (Tab. 1) são utilizados para a comparação
dos tipos e da quantidade de contaminantes que devem ser retirados durante as etapas de seu beneficiamento e redução.
Tabela 1 - Análises químicas de minério de ferro da Serra de Carajás
Amostra

Enxofre (%)

Ferro (%)

Óxido de silício (%)

Óxido de alumínio (%)

1

0,019

63,47

0,97

2,64

2

0,020

68,13

0,47

1,13

3

-

66,68

0,77

3,72

4

0,003

67,55

0,61

2,58

FONTE: USP 2007.

A seleção dos materiais para aplicações como, por exemplo, em linhas de transmissão de corrente elétrica de alta
tensão (cobre/alumínio), construção naval (aço carbono/aço inox), indústria automobilística (aço carbono/alumínio) é
discutida, respectivamente, em termos de condutibilidade elétrica versus densidade e custo por quilograma de metal,
resistência à corrosão versus custo; resistência mecânica versus densidade e consumo de combustível.
Na avaliação da resistência à corrosão de aço carbono, cobre, alumínio e zinco em diversos meios aquosos, a
corrosão generalizada do aço carbono em meios ácidos e por pites em presença de cloretos, observada na aula prática, é
explicada a partir da Tabela de Potenciais de Redução. A influência da estrutura cristalina, formação de fases
diferenciadas, presença de contornos de grãos, etc. nos materiais metálicos sobre as suas propriedades mecânicas e de
resistência à corrosão é abordada a partir dos resultados obtidos com um corpo de prova (prego) deformado pelos
próprios alunos. Discute-se além da espontaneidade das reações eletroquímicas da corrosão, as alternativas de proteção
à corrosão como, por exemplo, o uso de ligas resistentes, ânodos de sacrifício (aço carbono em meio salino), proteção
por pintura ou recobrimento com materiais resistentes (aço carbono em meio ácido) (Gentil, 2004). A segunda aula

prática relacionada ao tema permite aos alunos a observação das propriedades magnéticas do aço carbono da palha de
aço (Bom Bril), bem como verificar a influência de tratamentos térmicos sobre as propriedades mecânicas de metas.
Isto é feito a partir da determinação das curvas de deformação versus carga para amostras de fios de cobre e aço
carbono não-tratado, após a têmpera e após o recozimento, com os tratamentos sendo realizados pelos próprios alunos.
A importância da reciclagem dos metais em função da economia de minérios e insumos (carvão vegetal, energia
elétrica, etc.) é discutida apresentando-se os dados da energia necessária para a produção eletrolítica de alumínio a partir
da bauxita (Al2O3). É possível comparar a quantidade de energia elétrica consumida para a produção econômica em um
empreendimento de 350.000 ton/ano de alumínio, com a quantidade de energia elétrica necessária para a reciclagem da
mesma quantidade de material e com a quantidade de energia elétrica gerada por uma usina hidrelétrica como a de
Itaipu ou consumida por uma cidade do porte de Campinas. Neste momento é possível, também, discutir o sucesso do
Brasil na reciclagem de metais como alumínio, cobre e ferro em função do preço obtido por quilograma de metal
recolhido e da condição sócio-econômica da população (valor do salário mínimo e taxa de desemprego no estado e no
país) e as diferenças entre as condições brasileiras, inclusive quanto à consciência ambiental da população, e aquelas
existentes em países desenvolvidos como Alemanha, Japão e Estados Unidos.
A utilização desta metodologia faz com que os alunos tenham grande motivação para o aprendizado de conceitos de
química, o que aumenta o seu interesse pela disciplina e, conseqüentemente, a possibilidade de aprovação.
CONCLUSÕES
Durante o desenvolvimento dos diversos temas contemplados na ementa da disciplina de Química Tecnológica dos
Materiais, os alunos de um curso de Engenharia Ambiental trabalham com conceitos fundamentais de química e da
ciência dos materiais. A aplicação da metodologia de “Módulos de Aprendizado” ao estudo dos materiais fornece ao
professor elementos de motivação dos alunos, que se refletem em um maior interesse pela disciplina e em um resultado
positivo em termos de ganho de conhecimentos na área da química e da ciência dos materiais e, conseqüentemente, de
aprovação na disciplina. Ao mesmo tempo, os alunos têm o seu primeiro contato com conceitos de ciclo de vida de
materiais, impactos ambientais associados às atividades econômicas, desenvolvimento sustentável e responsabilidade
social e ambiental.
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Correlação de características mineralógicas e micromorfológicas com características geotécnicas de
materiais de perfis de alteração sobre rochas graníticas, gnáissicas e basálticas.
(Pereira, D. A.; Toledo, M. C. M. de; Bernucci, L. L. B.)

ABSTRACT
Mineralogical and micromorphologic study (granulometric and thermal gravimetric analysis, X ray diffraction,
X ray fluorescence, optical and scanning eletronic microscopy) of 14 samples from granitic, gnaissic and basaltic
weathering profiles have been done and correlated to their mechanical behavior as determined by means of different
geotechnical tests, mainly the tablet method, developed by Godoy and Bernucci (2002), in order to show the importance
of certain soils characteristics for their mechanical resistance. The results have shown that the soil resistance is related
to the association between iron amorphous products and clay minerals, which explains why the resistance cannot
be simply assigned to the presence of certain tipic lateritic minerals, as goethite and hematite, whose presence do not
guarantee soil resistance, leading to the conclusion that it is not possible to correlate geotechnical lateritic properties
with their yellow and red coloring on soils in a direct way.
Key words: lateritic soils, geotechnical properties, micromorphology.
RESUMO
Foi realizado estudo mineralógico e micromorfológico (granulometria, análise térmica diferencial e gravimétrica,
difração e fluorescência de raios X, e microscopia óptica e eletrônica de varredura) em 14 amostras, provenientes de
perfis de alteração sobre rochas graníticas, gnáissicas e basálticas. Foram feitas correlações destas características com o
comportamento geotécnico, empregando para esta correlação o Método das Pastilhas, desenvolvido por Godoy e
Bernucci (2002). Este trabalhou visou investigar a importância das características mineralógicas e micromorfológicas
na resistência mecânica dos materiais, propriedade de grande importância para uso destes materiais em aplicações de
engenharia. A análise dos resultados indicou que a resistência dos solos está relacionada com a associação entre os
produtos ferruginosos amorfos e os argilominerais e, por isso, não pode ser atribuída simplesmente à presença de certos
minerais típicos de solos denominados em engenharia como lateríticos, como goethita e hematita, cuja simples presença
não garante resistência ao solo; em adição, a coloração amarela e vermelha dos solos, dadas, respectivamente, pelos
minerais citados, também não pode ser correlacionada ao caráter laterítico do solo.
INTRODUÇÃO
Os solos são importantes fontes de material para obras de engenharia, principalmente em regiões de clima
tropical, onde o perfil de alteração pode alcançar dezenas de metros. Para determinado solo ser usado em uma obra de
engenharia, é necessário apresentar características geotécnicas capazes de conferir resistência mecânica aos esforços
que serão solicitados na obra e estabilidade com as variações de estado (umidade, temperatura, entre outros fatores).
Os solos tropicais apresentam certas peculiaridades de comportamento mecânico e hídrico. De uma forma
simplificada, estas peculiaridades permitem dividir os solos do ponto de vista da engenharia em “lateríticos” e “nãolateríticos”. Tais denominações não devem ser confundidas com a designação usada na pedologia e na geologia.
Segundo Nogami (1978), os solos lateríticos são os mais desejados para obras de engenharia pelo fato de que, no estado
natural, são menos suscetíveis à erosão do que os demais solos e, quando adequadamente compactados, adquirem
elevada resistência e capacidade de suportar cargas.
Muitos fatores influenciam as propriedades geotécnicas dos solos naturais, como a mineralogia, a distribuição
granulométrica, atividade da fração argila, resistência dos grãos, micro-estrutura, etc. Principalmente em solos tropicais,
a mineralogia tem um significado especial, pois oxihidróxidos de ferro e alumínio agem como agentes “cimentantes”,
agregando partículas. Desta forma, o estudo da mineralogia, textura e estrutura dos solos tem grande importância nas
obras, pois são estas características que fornecem resistência ao solo.
Neste trabalho apresenta-se um resumo de pesquisa mais ampla (Pereira, 2006), inédita, com o estudo
mineralógico e micromorfológico realizado em 14 amostras, coletadas no estado de São Paulo, e sua correlação com o
comportamento geotécnico. Os materiais estudados foram solos e alteritas provenientes de perfis de alteração sobre
rochas graníticas, gnáissicas e basálticas, respectivamente de Itu, Campos do Jordão e Piracicaba. Foram realizadas
análises laboratoriais no Instituto de Geociências da USP: análise granulométrica, análise térmica diferencial e
gravimétrica, difração de raios X, fluorescência de raios X, microscopia óptica e eletrônica de varredura. Na Escola
Politécnica da USP, no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação, foram realizados ensaios geotécnicos,
principalmente o Método das Pastilhas desenvolvido por Godoy e Bernucci (2002). Todos os dados e resultados de
análises e ensaios foram integrados e correlacionados, procurando mostrar a importância de certas características dos
solos para sua resistência mecânica. Nesta oportunidade, são apresentados apenas resultados referentes aos materiais de
Piracicaba e Itu, suficientes para ilustrar as interpretações.

ESTUDO MINERALÓGICO, GEOQUÍMICO E MICROMORFOLÓGICO
O estudo mineralógico e micromorfológico procurou determinar os minerais presentes, de que forma estão
associados e sua resultante estrutura. Procurou-se similaridades mineralógicas, de textura ou estrutura nas amostras que
apresentaram elevada resistência mecânica, e da mesma forma nas amostras de baixa resistência (Tab.1 e Fig. 1), de
forma a encontrar características mais relevantes para o comportamento geotécnico, procurando estabelecer parâmetros
que pudessem antecipar ou permitissem inferir a classificação geotécnica.
O MÉTODO DAS PASTILHAS
Este método foi desenvolvido por Godoy e Bernucci (2002) a fim de identificar, de maneira expedita, a
resistência do solo e seu comportamento frente à ação da água. Este método consiste na preparação e execução de testes
em pastilhas e esferas de solo moldado em pasta. A preparação inclui secagem inicial ao ar das amostras naturais,
peneiramento para trabalhar com a fração inteiramente passante na peneira de abertura 40 (0,46 mm), adição de água e
espatulação para homogeneização da pasta formada, moldagem das pastilhas em anéis de aço inox de 35 mm de
diâmetro interno e 10 mm de altura, e esferas com metade da massa usada na pastilha, e por fim secagem das pastilhas e
esferas a 60 oC por períodos de 4 horas ou até equilíbrio da umidade.
Os ensaios consistem em avaliação preliminar das esferas: resistência a seco por esmagamento, que se relaciona
com a coesão, e reação das esferas à imersão em água, verificando se há rupturas ou desagregação em partículas, que se
relaciona com a estabilidade ou permanência da resistênca frente à umidade. No ensaio das pastilhas propriamente dito,
mede-se a redução de volume da mesma por perda de umidade para avaliação da presença de argila e manifestação da
coesão. Em seguida, coloca-se a pastilha de solo seca sobre pedra porosa saturada para reabsorção de água por
capilaridade, avalia-se o tempo de ascenção da água na pastilha e, após duas horas de “saturação” por capilaridade, a
pastilha é submetida à penetração por queda livre de um cone de 60º de abertura e massa de 10 ou 30 g, colocado em
contato com a superfície da pastilha; mede-se a profundidade penetrada do cone e, com isso, avalia-se a resistência do
solo após interação com a água. Esta propriedade foi usada para comparar resistências das amostras e observar a
influência da composição mineralógica e constituição micromorfológica para os diversos comportamentos.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Segundo Abreu (1986), a reatividade dos produtos ferruginosos, amorfos e cristalizados está mais relacionada à
sua superfície específica do que à sua forma mineralógica, aquela aumentando quanto menor sua cristalinidade.
Portanto, fases cristalinas do ferro não são interessantes para a elevação da resistência mecânica dos solos, sendo suas
fases amorfas de maior importância, por apresentarem carga positiva de superfície tanto maior quanto menor sua
superfície específica, o que favorece sua adsorção pelos argilominerais. Esta adsorção, segundo autores como Bernucci
& Balducci (1994), aumenta a resistência mecânica dos solos, pois os produtos ferruginosos recobrem os
argilominerais, tornando-os menos ativos (por neutralizarem em parte as cargas elétricas negativas dos argilominerais) e
menos plásticos (por formarem agregações estáveis e alterarem a granulometria), agindo ainda como agentes
cimentantes de partículas, responsáveis por formação de agregados.
Estes agregados foram observados em algumas amostras classificadas como lateríticas típicas pelo Método das
Pastilhas que, de certa forma, quantifica a resistência mecânica do solo, através das penetrações com cones de 10 ou
30g. Outras amostras, embora tenham apresentado pouca quantidade de Fe2O3, revelaram elevada resistência. Os
resultados da difração de raios X ajudaram a explicar isto, pois os minerais contendo ferro se encontram pouco
cristalizado, predominando o estado amorfo, mais reativo. Já outras amostras com maior teor em ferro, ou com grande
quantidade de minerais ferruginosos, como goethita e hematita, podem apresentar menor resistência mecânica como
demonstrado nas amostras do latossolo de Piracicaba, que, embora apresentem maior teor em ferro e em minerais como
goethita e hematita, não demonstraram tanta resistência como as amostras lateríticas do latossolo de Itu (Tab.1). Isto
mostra que a quantidade de ferro presente na amostra não está relacionada de forma simples com sua resistência, mas
sim a quantidade de ferro reativo presente, ou seja, produtos ferruginosos mal cristalizados, com maior superfície
específica e maior quantidade de cargas positivas superficiais, mais facilmente adsorvidos pelos argilominerais, de
carga superficial negativa.
Tabela 1 – Correlação entre caráter geotécnico, teor em ferro e presença de minerais.
Penetrações dos cones
Cone de 10g Cone de 30g
Latossolo de Itu
GRANITO
horizonte B
horizonte B
horizonte C

0mm
0mm
8mm

0mm
0mm
13mm

Classificação

Fe2O3

Minerais Identificados

Laterítico típico
Laterítico típico
Não Lat. siltoso

2,82%
3,32%
3,54%

Caulinita, gibbsita, goethita.
Caulinita, gibbsita, goethita.
Caulinita.

Latossolo de Piracicaba
DIABÁSIO
horizonte B
horizonte BC
horizonte CB
horizonte C

1mm
8mm
5mm
6mm

2mm
14mm
9mm
13mm

Laterítico argiloso
Não laterítico argiloso
Não laterítico argiloso
Não laterítico argiloso

25,79%
26,20%
24,08%
22,90%

Caulinita, goethita.
Esmectita, caulinita, goethita.
Esmectita, caulinita, goethita.
Esmectita, caulinita.

Observou-se que as características composicionais analisadas não mostram evidências de correlação direta com o
comportamento geotécnico. A simples presença dos minerais caulinita, goethita e gibbsita, sendo eles, respectivamente,
argilomineral 1:1, oxihidróxido de Fe e hidróxido de alumínio, típicos de solos lateríticos, não garantem uma elevada
resistência mecânica do solo; na verdade, é a presença de produtos ferruginosos de baixa cristalinidade, envolvendo
argilominerais, que elevam a resistência do solo. Por isso, é a relação entre estes componentes, e não apenas sua
presença, que pode ser relacionada ao caráter laterítico do solo. A presença, no entanto, de esmectita (argilomineral
2:1), pode indicar problemas de instabilidade frente à presença de água, mostrando perda de resistência (observe-se que
a penetração aumenta muito nas amostras com este mineral, conforme indicado na tabela 1).
A coloração geral das amostras mostrou certa correlação com sua mineralogia, pois minerais de Fe como
goethita e hematita, gerados por intemperismo químico de minerais primários contendo Fe, deixam suas colorações
características impregadas nas amostras, sendo estas, geralmente, amareladas e avermelhadas, respectivamente. Desde o
horizonte mais basal até o mais superficial, observou-se a formação destes dois minerais secundários; os horizontes
inferiores, menos alterados, apresentam, conforme observações em escala microscópica, produtos ferruginosos
concentrados mais próximos de seus minerais primários de origem, ao contrário de horizontes superficiais, em que os
produtos ferruginosos se apresentam mais homogeneizados e distribuídos na amostra. Essa coloração geral das amostras
não mudou substancialmente à medida em que seu grau de alteração aumentava, mas o estudo micromorfológico
indicou a crescente homogeneização da distribuição dos produtos ferruginosos (Fig. 2). De forma similar, não fica
evidenciada mudança significativa de coloração em amostras que apresentavam comportamentos geotécnicos
contrastantes. Isto porque a coloração geral da amostra é definida pela presença ou não de determinados minerais,
enquanto o caráter laterítico depende da interação entre os diferentes componentes do solo, principalmente entre os
argilominerais e os produtos ferruginosos. Segundo Abreu (1986), cristais de goethita dão coloração amarelada ao solo,
mas a hematita, devido a seu alto poder de pigmentação, mesmo tendo uma quantidade 6 vezes menor do que goethita,
dá ao solo uma coloração avermelhada. E esta coloração, segundo o mesmo autor, pode ser encontrada em solos que
não apresentaram hematita detectável por difração de raios X (DRX), devido ao fato de seu poder de pigmentação ser
tanto maior quanto menor forem seus cristais. Assim, a DRX pode não identificar hematita em solos avermelhados
devido ao pequeno tamanho de seus cristais, embora sua presença seja suficiente para dar a cor vermelha ao solo.
Figura 1 – Correlação entre caráter geotécnico, coloração e grau de alteração.
Latossolo de Itu - granito

Amostra TFLIC – horizonte C
Classificação
Não Laterítico siltoso

Coloração
10YR 6/6
Amarelo Pardacento

Amostra TFLIB2 – horizonte B
Classificação
Laterítico típico

GOETHITA, HEMATITA E O COMPORTAMENTO GEOTÉCNICO

Coloração
10YR 6/6
Amarelo Pardacento

A correlação do comportamento das amostras com a mineralogia indicou que, em princípio, certos minerais têm
graus de influência diferentes para o comportamento geotécnico; amostras em que o Fe ocorre principalmente como
goethita demonstraram melhor capacidade de suporte do que aquelas nas quais o Fe foi cristalizado simultaneamente
como goethita e hematita, dando uma idéia de que a goethita teria um papel mais importante do que a hematita para
uma sobrepujança do caráter laterítico. No entanto, a pesquisa bilbliográfica mostrou, segundo Kemp (1985a, b e c),
que a formação da hematita está ligada à “desidratação total de óxidos de ferro hidratados amorfos”, este processo
ocorrendo sob “a ação muito prolongada dos fatores de formação do solo e/ou climas quentes”. Assim, pode-se
concluir, indiretamente, que, quanto menos hematita, maior será a quantidade de produto ferruginoso amorfo, e maior a
resistência do solo, não podendo ser confirmada, portanto, a primeira impressão de que a presença de goethita estaria
vinculada à maior resistência.

CONCLUSÕES
Os resultados mostraram, em síntese, a complexidade para o reconhecimento de materiais resistentes em
geotecnia, podendo-se concluir que a realização de análises detalhadas não pode ser descartada nos estudos de
classificação geotécnica. Assim, a simples presença dos minerais caulinita, goethita e gibbsita, típicos de solos
lateríticos do ponto de vista geoquímico, não garante uma elevada resistência mecânica ao solo, que é dada pela
presença de produtos ferruginosos mal cristalizados, envolvendo argilominerais. Por isso, é a relação entre estes
componentes, e não apenas sua presença, que pode ser relacionada ao caráter laterítico do solo, do ponto de vista
geotécnico. Como conseqüência, a coloração dos materiais também não pode ser usada diretamente para a antecipação
do caráter geotécnico de um solo, pois os fatores que regem estas duas características são diferentes. Analogamente, a
quantidade de ferro presente na amostra não indica diretamente sua resistência, mas sim a quantidade de ferro reativo
presente, ou seja, ferro mal cristalizado.
Com o conjunto de análises e observações realizadas, pode-se concluir sobre a importância da relação espacial
entre os diferentes componentes do solo para seu caráter geotécnico. Amostras com os mesmos componentes
apresentaram resistências diferenciadas nos ensaios, devido às diferenças de interação entre os componentes. A
produção dos compostos ferruginosos a partir de minerais primários e sua homogeneização nos solos são de grande
importância para seu comportamento laterítico, daí a importância do estudo detalhado mineralógico e micromorfológico
dos materiais potencialmente interessantes para utilização em obras de construção rodoviária.
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Abstract
The population increases has pressured the water resources require, especially by foods production uses. The
agricultural segment is responsible for more than sixty per cent of the water consumption in the planet and competes
with the human and industrial activities. The human activities scale has taken water resources use to it´s limit, specially
in the metropolitan areas. This paper discusses population growth limits pointing out the brazilian metropolitan areas
problems and it`s water situation, showing how each one oversteps the sustainable population.
Key words: environment, sustainability, water resources

SUSTENTABILIDADE – CONCEITOS E DISCUSSÃO
Os aspectos da demanda de água, e de escassez real ou potencial, estão intimamente conectados ao crescimento
populacional, à escala das atividades econômicas e à capacidade de suporte no uso dos recursos naturais.
O crescimento populacional redundará no aumento da produção de alimentos, demandando água e terras férteis para a
agricultura, em competição com as cidades.
As técnicas de cultivo e irrigação pobres e os usos excessivos de pesticidas e herbicidas têm provocado uma
disseminada degradação dos solos e também de contaminação das águas. Os subsídios em muitos países em
desenvolvimento para os pesticidas e herbicidas, combinados com o manejo inadequado, têm encorajado o uso
excessivo, levando à contaminação do solo e da água e a milhares de mortes por pesticidas (ONU, 1997).
A degradação e o desflorestamento de bacias hidrográficas têm importante impacto sobre a qualidade, quantidade e
periodicidade da água.
Os níveis de terras irrigadas atuais em partes da China, Índia, Paquistão e EUA estão declinando, os aqüíferos estão se
exaurindo, a salinização aumenta e as populações urbanas e as indústrias clamam uma crescente participação nos
limitados recursos hídricos. Entretanto, mais da metade da produção de grãos adicionais para 2010 é esperado que
venha de terras irrigadas, de acordo com as projeções da FAO. Atualmente perto de 40% dos alimentos produzidos em
todo o mundo provêm de agricultura irrigada exigindo investimentos em esquemas de irrigação. É importante que tais
esquemas sejam de pequena escala e que se coadunem com o conceito de tecnologia apropriada, os quais podem
aumentar os níveis de produção enquanto minimizam os custos econômicos e o dano ambiental.
A escala das atividades humanas atingiu tal nível que tem levado ao limite a utilização dos recursos hídricos,
principalmente na agricultura, setor que em 1990 foi responsável isoladamente por 86,8% do consumo total de água em
países em desenvolvimento e 46,1% nos países desenvolvidos (ONU, 1997).
Assim, a questão sobre qual seria a escala ótima de utilização dos recursos hídricos de forma sustentável, considerando
o aumento populacional projetado e o conseqüente aumento das atividades econômicas - agrícolas e industriais - que
agravarão o quadro descrito.
Enfocando esta questão em termos teóricos, observa-se que estamos passando por uma transição de um mundo “vazio”
para um mundo “cheio” enquanto o ecossistema onde estão inseridos os recursos hídricos se mantém constante em sua
escala. O crescimento das atividades antrópicas e o aumento populacional tornam inevitável que no decorrer do tempo
tais atividades se tornem muito maior em relação ao ecossistema. Desse modo, verifica-se que a evolução das atividades
antrópicas passou de uma era na qual o capital feito pelo homem era o fator limitante do desenvolvimento econômico
para uma era na qual o fator limitante é o capital natural restante (Daly, 1996).
Portanto, em termos de escala há um limite máximo definido tanto pela capacidade regenerativa como pela capacidade
de absorção do ecossistema, prevalecendo a que for menor. Entretanto, Daly esclarece que a escala máxima não é igual
à escala ótima, sendo que esta última tem dois conceitos:
1. o ótimo antropocêntrico, onde a regra é expandir a escala (ou seja, crescer) até o nível em que o benefício marginal
para os seres humanos de capital físico manipulado pelo homem se iguale ao custo marginal para os seres humanos em
sacrificar o capital natural (neste caso os recursos hídricos);
2. o ótimo biocêntrico, onde outras espécies e seus habitats (que inclui os recursos hídricos) são preservados além do
ponto necessário para evitar o colapso ecológico ou o declínio cumulativo, e além do ponto de máxima escala, devido

ao reconhecimento que outras espécies também têm direito à vida. A escala ótima biocêntrica do nicho humano seria,
então, muito menor que o ótimo antropocêntrico.
As definições de desenvolvimento sustentável em geral não especificam qual conceito de escala ótima devemos usar,
sendo consistentes com qualquer escala que não esteja acima do máximo. Assim, Daly afirma que:
“A sustentabilidade é provavelmente a característica da escala ótima sobre a qual há maior consenso. É uma condição
necessária, mas não suficiente, para a escala ótima.”
É lícito conjecturar que caso o crescimento populacional atinja os valores projetados, entre 8 a 10 bilhões de habitantes
em 2050, a forma como são atualmente desenvolvidas as atividades econômicas teria que sofrer significativos ajustes
para que não seja superado o máximo antropocêntrico. Com base nesses fatores, nos parece ser imprescindível discutir
qual deveria ser a escala adequada de utilização dos recursos hídricos pela sociedade, de modo a assegurar a
sustentabilidade das atividades antrópicas. No presente artigo discute-se o caso particular das principais metrópoles
brasileiras.

A SITUAÇÃO DAS PRINCIPAIS METRÓPOLES BRASILEIRAS
Uma primeira idéia da sustentabilidade de cada metrópole pode ser obtida comparando-se a malha hídrica na região em
torno da mancha urbana e as represas que foram construídas para regularizar a vazão dos rios, aumentando deste modo
a oferta de água; sendo que a maior regularização possível corresponde ao valor da vazão média de longo período
(também denominado valor máximo teórico de armazenamento). Estas informações estão apresentadas na tabela 1.
Na tabela 2 são apresentadas as ofertas globais de recursos hídricos e a população atual e ‘sustentável’, das metrópoles
brasileiras. Para o cálculo da população ‘sustentável’ multiplicou-se a vazão disponível pelo número de segundos do
ano e dividiu-se o resultado pelo parâmetro de 1000 m3/hab.ano1 (ficando Qdisponível x 31.536). Nos casos em que se
dispõe de informações mais detalhadas das disponibilidades hídricas, são apresentadas além das vazões médias de longo
período as vazões mínimas de referência e/ou as vazões de estiagem, valores estes que refletem muito melhor a situação
real de escassez dos recursos hídricos do que a vazão média.
As regiões metropolitanas de Salvador e Curitiba estão no limite ‘sustentável’, considerando-se a vazão média de longo
período para estas localidades. Desse modo, estas metrópoles também devem apresentar problemas de disponibilidade
hídrica nos períodos de estiagem, embora em menor grau que as metrópoles citadas anteriormente.
São Paulo é de longe a primeira megacidade brasileira e também a primeira a apresentar problemas de sustentabilidade
hídrica. Necessita buscar 33 m3/s de água na bacia do rio Piracicaba, localizada na região metropolitana de Campinas,
comprometendo o abastecimento das cidades e indústrias localizadas nesta região. A situação das regiões
metropolitanas de São Paulo e Campinas é extremamente crítica no período de estiagem.
A região metropolitana do Rio de Janeiro conta com pequena malha hídrica e depende basicamente da represa do rio
das Lajes e da represa do sistema Guandu para seu abastecimento, tornando-a neste aspecto bastante vulnerável em
termos de sustentabilidade. Na região Centro-Oeste destaca-se a região metropolitana de Brasilia. Na região Nordeste as
regiões metropolitanas de Fortaleza e Recife vivenciam situações de restrição de consumo devido aos baixos níveis dos
reservatórios.
Tabela 1 – Rios e represas mais importantes das metrópoles brasileiras.
Metrópole
Rios principais
Represas Principais
São Paulo
Tietê e tributários
Jaguarí, Ponte Nova, Taiaçupeba, Billings, Rio das
(recebe 33 m3/s do sistema Cantareira)
Pedras, Guarapiranga, Pirapora, Juquitiba, Salesópolis,
Rio de
Paraíba do Sul
Rio das Lajes e Guandu
Janeiro
Belo
Vermelho, Velhas, Paraopeba, Betim,
Codorna, Ibireté, Várzea das Flores, Pampulha.
Horizonte
Lagoas: Santa, Sumidouro.
Salvador
Jacuípe, Joanes
Santa Helena, Joanes Ie II, Ipitanga I e II, Pitu - Açu e
Cobre
Curitiba
Iguaçu, Barigui, Verde, Itaqui, Papagaios,
Capivari, S. Miguel, Santa Ana, Açungui,
Conceição, Antas, Una Arraial.
Recife
Capiberibe, Jaboatão, Pirapema, Beberibe.
Tapacurá
Fortaleza
Pacoti
Orós, Pacoti
Brasília
Paranoá, S.Bartolomeu, Pipiripau, lagoas:
Santa Maria
Paranoá e Santa Maria.
Campinas
Piracicaba, Jaguari, Atibaia.
(Sistema Cantareira retira 33 m3/s para S. Paulo)
Fonte: ANA – Agência Nacional de Águas
1

Necessidade mínima de água per capta para manter-se uma qualidade de vida adequada (Beekman,1999)

Tabela 2 - Oferta global de recursos hídricos e população atual e ‘sustentável’ para as regiões metropolitanas.
Metrópole
Área da
Vazão
Vazão
População
População
bacia
Específica
Disponível
Atual
Sustentável
(km2)
(l/s/km2)
(m3/s)
(habitantes)
(Qdisponível x
31.536)
São Paulo
5.650
18,6
Qref =105,00
3.311.280
5,3
Q95% = 30,00
17.655.000
946.080
3,2
Q7,10 = 18,00
567.648
Campinas
11.020
4,5
Qref = 50,00
1.576.800
4,9
Q95% = 54,00
2.181.000
1.702.944
3,1
Q7,10 = 34,00
1.072.244
R.Janeiro
5.111
12,5
Qmlt = 63,9
10.777.000
2.015.150
B.Horizonte
7.020
12,5
Qmlt = 87,8
4.145.000
2.768.861
Recife
Salvador
Fortaleza

7.420
12.800
8.664

5,7
Qmlt = 42,3
3.404.000
1.333.973
5,7
Qmlt = 73,0
2.957.000
2.302.128
2,3
Qref = 24,2
2.896.000
763.171
8,6
Qmlt = 74,9
2.362.046
Brasília
2.175
10,7
Qmlt = 23,3
2.721.000
734.789
Curitiba
5.202
12,5
Qmlt = 65,0
2.688.000
2.049.840
Fonte: ANEEL, IBGE, CBH-PCJ - Qref – vazão regularizada por reservatório; Q95% - vazão para noventa e cinco por
cento de permanência no tempo; Q7,10 – vazão de sete dias consecutivos e dez anos de período de recorrência; Qmlt –
vazão média de longo termo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disponibilidade hídrica pode ser, em determinadas situações, o principal parâmetro da sustentabilidade de um espaço
territorial.
Uma determinada população, ao explorar os recursos naturais além da capacidade regenerativa e de absorção do
ecossistema (adotando uma escala superior ao limite máximo sustentável) certamente ocasionará um desequilíbrio a
longo prazo com reflexos negativos sobre a quantidade e qualidade de vida da própria população.
É possível conviver com uma disponibilidade hídrica per capita inferior a 1000 m3/hab.ano, e de fato isto já vem
ocorrendo a maior parte do tempo nas principais metrópoles brasileiras; porém se o objetivo a alcançar é a
sustentabilidade no longo prazo a estratégia de utilização deverá ser muito diferente da adotada atualmente.
Ao adotar uma escala ótima de utilização, mesmo que seja a ótima antropocêntrica, as principais metrópoles brasileiras
deveriam diminuir sua população. Evidentemente há motivos históricos e vantagens econômicas para as pessoas
habitarem um espaço restrito, mas há limites para tal, e um deles certamente é a disponibilidade hídrica.
Encontrar os mecanismos, as ferramentas de planejamento para garantir a sustentabilidade hídrica, parece ser o
principal desafio atual e futuro; principalmente se considerarmos a complexa teia de inter-relações que se estabelecem
nestes restritos espaços territoriais. Limitar a população a um máximo ‘sustentável’, adotando-se ‘a priori’ a escala de
utilização de recursos hídricos com base no parâmetro de 1000 m3/hab.ano, apresenta-se como uma alternativa para o
planejamento de espaços territoriais que ainda não se caracterizaram como mega-cidades, mas que já apresentam
indícios para tal, como Salvador, Curitiba e Goiânia.
As demandas relacionadas à água intensificam-se com o crescimento das cidades e conseqüente conurbação. Este
crescimento nem sempre está associado a desenvolvimento, cujo significado é qualidade de vida para a população, ao
contrário, as regiões metropolitanas têm crescido de forma insustentável com impactos sobre a própria população que
ali vive.
Apesar da complexidade dos fatores que envolvem a gestão de águas em conglomerados urbanos é urgente que as
entidades públicas e privadas envolvidas no seu gerenciamento, juntamente com a população, se articulem no sentido de
vencer pressões setoriais e político-administrativas a fim de se estabelecer o limite de crescimento destas áreas onde a
disponibilidade hídrica possa ser um dos fatores considerados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANA. Agência Nacional de Águas em http://www.ana.gov.br. Acesso em 13.03.2002.
ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica em http://www.aneel.gov.br. Acesso em 12.08.2000.

BEEKMAN, G.B., Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos, IICA, Brasília,1999 In: Setti, A.A. et alii
Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos, OMM/ANEEL/ANA, Brasília, 2001.
CBH-PCJ, Situação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – UGRHI
5. Relatório Um. (IRRIGART, 2004) em http://www.comitepcj.sp.gov.br . Acesso em 05.10.2005.
DALY, Hermann. Beyond Growth - The Economics of Sustainable Development. Beacon Press, Boston, 1996.
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations. World Agriculture: Summary Report 2007
http://www.fao.org/DOCREP/004/y3557E/y35557E00.HTM. Acesso em 04.05.2007.
GLEICK, Peter H. Water in Crisis: A Guide to the World’s Fresh Water Resources, Oxford University Press, New
York, 1993.
GOVERNO do Estado de São Paulo. Plano Estadual de Recursos Hídricos. São Paulo, nov/1989.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística http://www.sidra.ibge.gov.br
INTERNET. Site http://www.saneamentobasico.com.br. Agência Estado (27.09.99), Correio Brasiliense (09.09.99),
Diário do Nordeste (09.09.99), Jornal do Brasil (28.09.99) e Jornal do Comércio (09.09.99).
MARIOTONI,C.A. e DEMANBORO,A.C. A Gestão dos Recursos Hídricos em Mega Cidades: Desafios da
Sustentabilidade econômica-ecológica. Anais do VIII Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído,
Salvador, 2000.
UNITED NATIONS (ONU). Critical Trends, Global Change and Sustainable Development. New York, 1997.

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS NA ÁGUA
SUPERFICIAL DA PORÇÃO ESTUARINA DOS RIOS PARAGUAÇU E JAGUARIPE, BAHIA.
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Abstract
The aims of this work were to investigate and assess the PAH concentration of superficial waters along the estuarine
portion of Iguape Bay, Paraguaçu (Maragojipe) and Jaguaripe Rivers around the Todos os Santos Bay, Bahia,
northeastern of Brazil. Waters samples were collected at 09 stations on February 2007. PAH were analyzed in surface
waters by GC-FID. In addition, physical-chemical parameters (pH, Eh, temperature, salinity, dissolved oxygen and
conductibility) were determined. Temperature and salinity results indicated the presence of Coastal Water. Eh and pH
showed that there are reduced conditions in the waters. PAH level were low, with pyrolitics compounds in station near
upper coast and the Iguape Bay. Comparisons made with waters quality guidelines and background values results
indicated that PAHs concentration was very low in this system.
Keywords: estuary, water, PAH
1. INTRODUÇÃO
Estuários são corpos d’água semi-fechados que se estende pelo limite efetivo de influência da maré, dentro dos
quais a água do mar estabelece uma ou mais conexões com o mar aberto ou outro corpo de água salino, estando diluído
com a água doce derivada da drenagem terrestre. A zona estuarina está entre os mais importantes ambientes de transição
sendo uma das áreas mais produtivas do planeta e funcionam como zona de alimentação, de rotas migratórias e de
berçário para muitos organismos marinhos.
Os estuários são tipicamente sujeitos a uma variedade de estressores, tanto de origem natural quanto antrópica.
Dentre as atividades antrópicas que afetam os ecossistemas costeiros estão: as descargas de efluentes domésticos e
industriais, a deposição atmosférica, o escoamento superficial, as atividades portuárias e de dragagem.
Outra fonte importante de impacto em ambientes costeiros são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs). Os HPAs podem ser formados por meio de duas rotas principais; reações termoquímicas e, em uma escala
muito reduzida, reações enzimáticas e bioquímicas. Os níveis de HPAs no ambiente têm recebido uma crescente
atenção, uma vez que apresentam potencial na formação de derivados altamente mutagênicos e carcinogênicos.
Pouco se conhece acerca dos níveis destes grupos de contaminantes ambientais na área estudada, o que torna
imprescindível o conhecimento dos padrões de distribuição na água destes compostos no ambiente.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
A Baía de Todos os Santos (BTS) encontra-se no recôncavo baiano e estende-se por cerca de 1086 km2 (Lessa
et al., 2001). A bacia de drenagem possui uma densidade populacional relativamente elevada – mais de três milhões de
habitantes – e sustenta uma variedade de atividades produtiva incluindo: agricultura e a pecuária tradicional, atividades
industriais, pólos petroquímicos e portos. Apesar deste crescimento demográfico acelerado e da expansão das atividades
industriais, agrícolas e extrativistas na região, não houve planejamento para o tratamento adequado dos efluentes e
algumas áreas da BTS mostram teores elevados de contaminantes orgânicos e inorgânicos.
A bacia do Rio Paraguaçu localiza-se no noroeste da BTS e representa um dos mais antigos ecossistemas
explorados no Brasil. Sendo considerada um dos mais importantes sistemas fluviais do estado. A sua área de drenagem
abrange 66 municípios, sendo que, 36 situam-se inteiramente na bacia, concentrando uma população de
aproximadamente 1.300.000 habitantes, cerca de 12% da população do Estado, conforme dados do censo do IBGE,
(2000).
Entre os fatores de impacto desta área, Mestrinho (1998) destacou: (i) o lançamento de esgotos urbanos ressaltando que cerca de 70% dos efluentes urbanos da cidade de Feira de Santana são lançados in natura, via canais de
drenagem que deságuam no Rio Paraguaçu; (ii) a disposição de resíduos sólidos, nas margens ou mesmo o descarte
direto nos mananciais; (iii) agropecuária e extrativismo – por meio do carreamento superficial de agroquímicos e da

erosão do solo, provocada pelo desmatamento das margens dos rios e (iv) atividades industriais e de mineração nas
cidades que margeiam os rios.
Dentro do contexto geológico da área em estudo, trataremos com atenção das bacias sedimentares terrestres, e
em especial a Bacia do Recôncavo Baiano. Tal bacia cobre toda região da Baía de Todos os Santos (BTS) e a parte a
norte de Salvador, onde estão situados vários dos importantes campos petrolíferos do estado da Bahia.
A Bacia do Recôncavo possui uma área de 10.200 km2, sendo limitada a Norte pelo Alto de Aporá, a Noroeste
pela Falha de Inhanbupe, a Sul pela Falha de Barra e a Leste pela Falha de Salvador (Figura 1). Seu preenchimento por
sedimentos jurássicos e cretássicos se deu após a reativação neotectônica de antigos planos de fraqueza durante o
Quaternário, gerados na época da separação dos continentes, formando uma bacia de grabens encaixado em rochas precambrianas, onde se encontra a BTS. Ela foi à primeira Bacia produtora de petróleo do Brasil, tendo a exploração
iniciada em 1937, descoberta do DNPM, com o primeiro poço 1-L-3-BA (Lobato) em 1939. Atualmente a Bacia do
Recôncavo possui 88 campos produtores de óleo e gás.
Na margem sudoeste e ao longo do canal do Paraguaçu predominam os arenitos do Jurássico Superior
intercalados com folhelhos. A presença dos arenitos neste setor é responsável pela geomorfologia de "canyon"
encontrada ao longo do canal do Paraguaçu. Já na Baía de Iguape, folhelhos e siltitos ocorrem em contato brusco com o
embasamento pré-cambriano ao longo da Falha de Maragojipe.
Depósitos quaternários, incluindo leques aluviais, terraços marinhos e depósitos de manguezais ocorrem nas
margens da baía, especialmente na sua metade ocidental, mais rasa. Os leques aluviais são restritos à vizinhança das
colinas existentes nos arenitos da também na metade ocidental da baía.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
No presente trabalho, com base em levantamento geoquímico de caráter orientativo nas proximidades de áreas
onde se verifica alguma atividade relacionada à indústria petrolífera, ainda que desativada, obteve-se a distribuição
geográfica das áreas de manguezal impactadas e não impactadas por hidrocarbonetos oriundos do complexo petrolífero
instalado na Baía de Todos os Santos / BA (Veiga, 2003). Foi estabelecido inicialmente um levantamento geoquímico
em nove (9) estações (Fig. 1). A escolha das estações obedeceu aos critérios das características fisiográficas,
hidrodinâmicas e ecológicas semelhantes a àreas anteriores, contudo sem atividades petrolíferas nas suas proximidades.
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Figura 1. Mapa de localização dos sítios de amostragem na Bacia do Paraguaçu, com destaque para a Baía do Iguape e
Maragojipe, e do Jaguaripe.

Procedeu-se a coleta sistemática de águas superficiais até 20,0 cm, em região de inter-maré, como mostrado na
figura 1, no período de fevereiro de 2007, acondicionadas em vasilhames de vidro com tampas revestidas de teflon, e
imediatamente resfriadas a 00C.
Todo material usado na coleta de sedimentos foi submetido a uma descontaminação prévia, que consistiu nos
seguintes procedimentos:
a) Vidraria e utensílios de metal (bacias e colheres de alumínio) foram deixados submersos por 24 horas numa
solução aquosa de detergente alcalino (EXTRAN ®) a 2%. Em seguida foram enxaguados em água corrente seguida de
água destilada, e levados à estufa a 120° C para secar. Depois de seco, o material foi descontaminado com metanol e
acetona P.A., e levado novamente à estufa. Após essa fase, o material foi armazenado e protegido com papel alumínio
até o uso no campo.
As análises de HPAs foram realizadas em um Cromatógrafo a Gás, modelo Hewlett Packard 6890N, equipado
com um Detector por Ionização em Chama a 320oC. As injeções (1µL) foram realizadas com injetor automático do tipo
“split/splitless” a 260oC, com fluxo do gás carreador constante de 3 mL/min. Modo de injeção: splitless. As separações
ocorreram em uma coluna capilar HP–5 (5% difenil e 95% dimetilpolisiloxano) de 30m x 0,53 mm de diâmetro interno
e espessura do filme de 1 µm com a seguinte programação de temperatura no forno: 40oC por 3 min. com taxa de
aquecimento 8oC /min. até 80oC, depois 12oC /min. até 280oC e isoterma de 2 min. Gases: fluxo de H2: 30 mL/min ,
fluxo de ar: 300 mL/min, fluxo make-up (He): 30 mL/min. A quantificação dos HPA foi realizada pelo método da
padronização externa, sendo que a curva de calibração para os HPA foi feita com Padrão certificado da Dr. Ehrenstorfer
GmbH (PAH – Mix 9) em CH2Cl2. O modo de integração utilizado para os HPA foi o multilevel, integrando-se a área
de cada pico do cromatograma (Software ChemStation, versão A. 10.02).
4. - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os HPA’s de baixa massa molecular (BMM) têm um significado de toxicidade aguda, onde o conhecimento
sobre suas fontes, comportamento e distribuição no meio ambiente é um requisito essencial para um melhor controle
das atividades humanas responsáveis pela contaminação e poluições ambientais, podendo influenciar a tomada de
decisão quanto à limpeza e re-mediação dos locais considerados contaminados.
Os teores de HPAs na água supeficial dos Estuários do Rio Paraguaçu e Jaguaripe são apresentados na tabela
1.
Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos e concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em água
superficial na Baía de Iguape e regiões estuarinas dos rios Paraguaçu (Maragojipe) e Jaguaripe - Bahia.
Estação
pH
Eh
Temperatura (ºC)
Salinidade (%o)
Oxigênio Dissolvido (mg/l)
Condutibilidade (ms/cm³)

Naftaleno
Metil-naftaleno
Dimetil-naftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo[a]antraceno
Criseno
Benzo[b]fluoranteno
Benzo[k]fluoranteno
Benzo[a]pireno
Indeno[1,2,3-cd]pireno
Dibenzo[a,h]antraceno
Benzo[ghi]perileno
Total HPA (ppm)
HPAs BMM
HPAs AMM
Fe/An
BaA/(BaA+Ch)
Fl/(Fl+Py)
An/(An+Fen)
N.A. = não analisado

Iguape 1 Iguape 2 Iguape 3 Maragojipe1 Maragojipe2 Jaguaripe 1 Jaguaripe 2 Jaguaripe 3 Jaguaripe 4
6.23
6.86
6.94
56
15
17
35.2
35.0
34.4
30
29
30
5,4
7,3
6,3
6.01
6.07
6,2
0,0023
0,0009
0,0015
0,0010
0,0000
0,0003
0,0000
0,0001
0,0037
0,0001
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0000
0,0010
0,0013
0,0013
0,0027
0,0015
0,0010
0,0031
0,0017
0,0013
0,0034
0,0010
0,0570
0,0066
0,0026
0,0065
N.D.
N.D.
0,0055
N.D.
N.D.
0,0131
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.D.
0,0592
0,0164
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
0,0205
0,0689
0,1079
0,0105
0,0060
0,0093
0,0101
0,0629
0,0986
0,8858
0,9271
0,7652
N.D.
N.D.
0,2967
0,3409
0,2841
0,8981
0,5303
0,5189
0,5665
N.D. = não detectado

6.72
35
32,6
34
4.8
3
0,0019
0,0011
0,0003
0,0004
0,0001
0,0011
0,0010
0,0009
0,0019
0,0009
N.D.
N.D.
N.A.
N.A.
N.D.
N.A.
N.A.
N.A.
0,0098
0,0069
0,0028
1,1694
N.D.
0,6694
0,4610

6.49
35
35,6
31
3.5
4,4
0,0012
0,0020
0,0034
0,0002
0,0004
0,0021
0,0014
0,0021
0,0220
0,0015
0,0159
0,0145
N.A.
N.A.
0,0235
N.A.
N.A.
N.A.
0,0902
0,0128
0,0774
0,6407
0,5240
0,9378
0,6095

7.05
19
28.6
35
5.8
5.87
0,0017
0,0000
N.D.
0,0001
0,0000
0,0011
0,0008
0,0015
0,0014
0,0015
N.D.
N.D.
N.A.
N.A.
0,0334
N.A.
N.A.
N.A.
0,0415
0,0052
0,0364
0,5399
N.D.
0,4906
0,6494

7.02
17
29.8
30
4.9
5.24
0,0011
0,0007
N.D.
0,0000
0,0000
0,0014
0,0011
0,0013
0,0014
0,0014
N.D.
N.D.
N.A.
N.A.
N.D.
N.A.
N.A.
N.A.
0,0085
0,0056
0,0028
0,8083
N.D.
0,5142
0,5530

6.59
30
29.6
24
6.1
4.10
0,0009
0,0004
0,0000
0,0009
0,0000
0,0015
0,0013
0,0018
0,0036
0,0088
0,0015
0,0006
N.A.
N.A.
N.D.
N.A.
N.A.
N.A.
0,0213
0,0067
0,0145
0,7162
0,7182
0,2900
0,5827

7.06
25
28.8
20
3.4
3.24
0,0016
0,0006
0,0001
0,0001
0,0000
0,0012
0,0015
0,0020
0,0195
0,0192
0,0066
0,0029
N.A.
N.A.
0,0333
N.A.
N.A.
N.A.
0,0886
0,0071
0,0815
0,7817
0,6962
0,5040
0,5613

Os valores totais em cada estação variaram de 0,0085 a 0,1079 ppm. Além disso, para a maior parte das
estações onde a água foi analisada houve uma predominância de HPAs de alta massa molecular (AMM), com destaque
para o Benzo [a] pireno (Tab. 1, Fig. 2).
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Figura 2 - Gráfico dos níveis de HPA’s totais (ppm) nos diferentes sítios de amostragem na Bacia do Paraguaçu, com
destaque para a Baía do Iguape e Maragojipe, e do Jaguaripe.
São considerados indicativos de origem petrogênica dos HPAs as seguintes razões: An / An+Fen < 0,1;
Fl/Fl+Py < 0,4; BaA / BaA+Ch< 0,2 e IP / IP + Bghi < 0,2. Considerando-se os mesmos parâmetros, são característicos
de origem pirolítica os seguintes valores: An / An+Fen > 0,1; Fl/Fl+Py > 0,4; BaA / BaA+Ch > 0,35 e IP / IP + Bghi >
0,2.
Quanto à distribuição desses compostos, observa-se em todas as áreas estudadas a predominância dos HPAs de
alta massa molecular (AMM), cuja origem está relacionada a processos de queima de combustível fóssil (pirólise),
enquanto que os compostos de baixa massa molecular (BMM) representam entre 10% - 30% do total dos HPAs a
depender das estações, podendo atingir níveis de 70% (Tab. 1) em porções internas dos estuários.
Em Maragojipe, os HPAs petrogênicos ocorrem em concentrações baixíssimas, evidenciando a pequena
influência da indústria petrolífera no estoque de hidrocarbonetos. Os compostos fluoranteno, pireno, benzo(a)pireno
podem ser derivados de restos de incêndios. Ainda com relação ao benzo(a)pireno, ele é considerado um marcador
potencial da origem pirolítica dos HPA, uma vez que sua concentração no petróleo é desprezível. As atividades de
pesca e lazer náutico são outras prováveis fontes de HPAs pirolíticos introduzidos no manguezal da Baía do Iguape,
além de produção artesanal de carvão a partir da queima da vegetação local.
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ABSTRACT
The records concerning the number of sunspots provide a direct means of characterizing solar activity over nearly 400
years. In order to establish a quantitative relationship between solar variability and solar forcing it is necessary to extend
the records of solar variability much further back in time and to identify the physical processes linking solar activity and
total spectral solar irradiance. The extension of solar variability can be achieved by using radionuclides such as 14C in
tree rings. Radionuclides are produced in the Earth´s atmosphere by the interaction of galactic cosmic rays with N2, O2,
and Ar. Therefore, it provides information on the solar activity with a maximal temporal resolution of one year on a
time range depending on the half-life and the age of the investigaed archive. In this paper, we examine the 14C records
(using tree rings) and sunspots (using Wolf sunspot number) to determine the variations on solar activity along of the
last 12,000 years. Special attention is paid to using methods of spectral analysis to reconstruct sunspot numbers and
some solar cycles. Our analysis confirms the existence of a relationship between the sunspot cycles and the measured of
14
C.
Keywords: solar variability, 14C, sunspot cycles
1. Introdução
Diversos registros de mudanças ambientais e climáticas com base em várias modificações temporais exibem
diferenças cíclicas que são atribuídas às influências causadas por forças extraterrestres. Talvez os mais bem conhecidos
destes sejam as mudanças na órbita da Terra, denominados de Ciclos de Milankovich. Nesta mesma linha de trabalho,
um outro registro bem conhecido é o ciclo de manchas e grupos de manchas solares que é verificado em média a cada
quase 11 anos (Ciclos de Schwabe). Ao longo deste período o número de manchas solares observadas sobre a superfície
visível do Sol aumenta desde um mínimo para um máximo e volta para um mínimo. A explicação física mais aceita
para a origem destas manchas é aquela que está relacionada aos fenômenos magnéticos presentes no interior do Sol,
sendo que o modelo do dínamo solar (Suplee 2004) é o mais aceito e adotado pela comunidade científica para explicar,
não somente as manchas, mas todas as outras manifestações solares (fulgurações, filamentos e ejeção de massa
coronal). Assim, as investigações das dinâmicas das atividades solares e as regularidades de seus ciclos são de grande
importância para se compreender as influências sobre vários processos no ambiente terrestre.
Uma forte comprovação das influências solares sobre as mudanças ambientes na Terra foi a descoberta do
Mínimo de Maunder (Eddy 1976). Através de análises realizadas em anéis identificados nos troncos de árvores de
grande porte e de idade avançada, Eddy foi capaz de perceber que os anéis concêntricos se diferenciam entre si,
indicando que as árvores crescem em etapas. Numa análise mais acurada dos anéis, ele percebeu que aqueles com raios
concêntricos maiores correspondem a anos de máxima atividade solar, o que reforçou a tese de que o crescimento
arbóreo está influenciado pelo desenvolvimento do ciclo de atividade solar.
Neste trabalho apresentamos a possibilidade de reconstruir a atividade solar até cerca de 12 mil anos, tomando
como base dados da concentração de isótopo do carbono (14C) em registros localizados nos anéis de árvores coníferas.
2. Dados e métodos
2a. Uso das medidas de datação em anéis de crescimento de árvores
Os isótopos do 12C são produzidos no topo da atmosfera pelo bombardeamento do nitrogênio atmosférico (14N)
por nêutrons vindos do espaço sideral (também conhecidos como raios cósmicos). Um aumento na atividade solar
resulta também no aumento dos “ventos solares”, ou seja na manifestação de partículas ionizadas (prótons, elétrons e
pósitrons) que se deslocam pelo espaço a partir do Sol (Suplee 2004). Os ventos solares causam alterações nas
trajetórias dos raios cósmicos e, com isso, reduz a produção de 14C. Portanto, podemos afirmar que a concentração de
14
C da atmosfera terrestre é diminuída durante o máximo de contagens manchas solares e é aumentada durante o
mínimo destas contagens.
O 14C da atmosfera entra na constituição do lenho das árvores durante seu processo de crescimento
(fotossíntese). Através da medida do conteúdo de 14C no lenho é possível datar os anéis concêntricos de forma bastante
precisa (dendrocronologia). No processo de contagem dos anéis de uma árvore há uma relação direta entre a
concentração de 14C e a idade de cada anel (Suess 1971). Assim, é possível inferir uma correlação, que normalmente é
expressa em termos da ∆14C (representa a atividade radiocarbônica da madeira relativa a meados do século XIX) e o
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tempo de evolução da amostra (a árvore na medida que ela cresce) (para mais detalhes, vide: Stuiver & Pearson 1998).
Para a detecção da idade do anel correspondente, utiliza-se a relação 14C/12C (i.e, a fração de átomos de 14C que
se desintegraram radioativamente em seu elemento estável (decaimento beta), com uma meia-vida de 5730 anos)
(Young & Freedman 2004). Sendo assim, o 14C pode ser utilizado para a datação em amostras com carbono com idade
que pode variar entre 100 - 40000 anos. A equação básica para calcular a idade ( T ) de uma amostra contendo carbono
pode ser escrita na forma:
  Nt

 ln  N  
0 

T 1
T =
 − 0,693  2





onde, N t

N0

é a porcentagem de 14C na amostra comparada a quantidade na natureza e T 12 é a tempo de meia-vida do

14

C (5730 anos).
Os dados que utilizamos sobre a concentração do 14C (em termos da porcentagem de ∆14C) são os de Stuiver et
al. 1998. O material e composto por árvores antigas (idade: entre 1000 e 3500 anos) localizadas na California (Pinus
aristata, Pinus balfouriana e Sequoia sempervirens), no Alaska (Picea sitchensi), na Irlanda (Quercus robur e Quercus
petraea), no Canadá (Pinus aristata), na Alemanha (Cunninghamia lanceolata), no Chile e na Tasmania (Araucaria
araucana). Complementam esses materiais algumas árvores de mesmas espécies, porém petrificadas, mas localizadas
nas mesmas regiões geográficas anteriormente citadas.
Esses dados refletem a abundância do isótopo acima de certo nível natural numa correspondente época.
Usamos a série dos registros da produção de ∆14C como medidas a cada 20 anos em amostras de madeiras (a maioria
das espécies de árvores são coníferas) datadas pelas contagens dos anéis de crescimento no período de 1945 D.C. a
9665 A.C. A figura 1 nos mostra estas informações sendo possível identificar que, a produção de 14C foi bem maior
durante o período meio-Holoceno (aproximadamente 7000 anos atrás) e foi gradativamente decrescendo até cerca de
1600 anos atrás.
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Fig. 1 - Registros da produção de radiocarbono medidas em amostras bi-decanal de madeira (∆14C) na qual a idade
da amostra é conhecida pela contagem dos anéis de árvores para o período de 1945 D.C. a 9665 A.C..
É importante frisar que o método de datação assume que a quantidade de 14C no planeta é aproximadamente
constante, estando relacionada ao seu tempo de formação e ao decaimento beta. Portanto, a datação pode ser válida para
a estimativa da idade e taxas de crescimento, mas apresenta problemas: só é eficaz com árvores de grande porte (as mais
antigas); presume que as taxas de 14C na atmosfera permaneceram constantes ao longo do tempo; e seus resultados
podem ser afetados por variáveis ambientais (estações secas ou excessivamente úmidas, fogo, doenças, dentre outras).
Todos esses fatores podem influenciar na estimativa das taxas de crescimento do diâmetro da amostra.
A nosso ver, tomando como base os dados apresentados na figura 1, é pouco provável que a quantidade total de
14
C na atmosfera tenha permanecido constante ao longo do tempo (na escala de milhares de anos). Assim sendo, a
datação rigorosa de árvores não é um processo simples devido à complexidade do crescimento arbóreo, sendo
necessário muitos indivíduos para fornecer mais informações sobre as possíveis curvas de crescimento para as espécies.
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2b. Uso das manchas e grupos de manchas solares e a identificação dos ciclos de atividade solar
O de número de manchas ( M ) e grupos de manchas ( G ) solares podem ser obtidos através de observações por
pequenos telescópios pelo método direto e indireto (i.e, projeção), empregando filtros especiais. Os registros destas
quantidades são as informações mais antigas e confiáveis que temos a respeito das atividades da nossa estrela ao longo
destes quase quatro séculos de observações (desde o advento do telescópio em 1609). O National Geophysical Data
Center (NGDC; no Colorado, EUA - endereço eletrônico: http://www.ngdc.noaa.gov/) e o Solar Influences Data
Analysis (SIDC: em Bruxelas, Bélgica - endereço eletrônico: http://www.sidc.oma.be/) são dois órgãos oficiais que
agrupam as observações solares realizadas por vários pesquisadores espalhados pelo mundo. Na figura 2 apresentamos
uma síntese de algumas destas observações (período: 1610 – 2006) referentes aos dados das médias anuais de R
(número de manchas solares de Wolf), que é definido pela equação: R = k (10G + M ) . Nesta equação, k é uma
constante de normalização para um observador particular e depende das características dos equipamentos empregados,
das condições atmosféricas e dos erros de medidas. A oscilação característica do período de quase 11 anos é
identificada, assim como variações de períodos mais longos, com máximos de ciclo de atividade solar mais e menos
intensos. Destacamos na figura 2 os períodos entre 1645 a 1715 (Mínimo de Maunder), entre 1790-1820 (Mínimo de
Dalton) que apresentam máximos de atividade solar menos intensos e o Máximo Moderno que compreende os seis
últimos ciclos solares.
A importância desta variabilidade solar sobre os impactos naturais (grandes secas, inundações, episódios
glaciais, etc.) e as atividades humanas (efeitos ionosféricos sobre sistemas eletrônicos, transmissão de eletricidade,
satélites artificiais, etc.) na Terra faz com que procuremos entender melhor como e por que a atividade solar ocorre. Em
que pese os esforços realizados até o momento, esta variabilidade ainda não é perfeitamente compreendida, o que faz
atiçar ainda mais a curiosidade de muitos pesquisadores.
3. Reconstrução da atividade solar
Para uma reconstrução da atividade solar, além dos dados de contagens de manchas solares do NGDC e SIDC,
empregamos os dados sobre a variação concentração do 14C de Stuiver et al. 1998. Numa primeira etapa comparamos os
dados solares com os do ∆14C nos últimos 1100 anos. Isso está representado na figura 2. Nesta figura percebemos uma
notável concordância entre aos dados solares (últimos quase 400 anos) e os do 14C, o que nos permite especular sobre o
comportamento da atividade solar no passado, uma vez que estamos admitindo que a produção do isótopo na atmosfera
está relacionada à atividade do Sol. Inspecionando com mais cuidado a figura 2, identificamos que o índice ∆14C foi
mais elevado durante os Mínimos de Maunder e Spörer. Porém, ela também nos mostra que existem três picos na
produção do 14C centrados entre os anos 1300 e 1050. Esses dois períodos de aumento na produção de 14C são inferidos
e também estão relacionados a períodos de mínima atividade solar, sendo denominados na literatura pelos períodos de
Mínimos de Wolf e Oort, respectivamente (Echer et al. 2003).
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Fig. 2 - Detalhes do registros da ∆14C para os últimos 1100 anos, junto com os registros de manchas solares
desde 1610 até 2006 (em pontilhado). Note que a escala de ∆14C (eixo – y) está invertida relativa à mesma
escala na figura 1, assim que o mínimo em 14C corresponde ao máximo no número de manchas solares.
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Numa outra análise realizada através da figura 1, notamos que, os ciclos na produção de 14C e, por inferência,
na atividade solar, têm periodicidade de quase 200 anos (conhecido como os Ciclos de Suess). Ciclos com periodicidade
similar podem ser reconhecidos com registro de ∆14C maiores na figura 2. Nestas análises é importante frisar que o
mínimo de manchas solares deixa o máximo do 14C por cerca de 20 - 60 anos, que é o tempo necessário para que o
efeito da atividade solar sobre o ciclo da produção de 14C através da biosfera se estabeleça.
Numa segunda etapa, realizando uma análise espectral empregando o Método de Máxima Entropia sobre o
registro de ∆14C. Percebemos, através da figura 3, que aparecem vários picos entre 2200 e 200 anos. O pico de 88 anos é
devido aos denominados de Ciclos de Gleissberg (70 - 100 anos) e aparece como resultado da modulação da amplitude
dos Ciclos de Schwabe de 11 anos. Uma periodicidade de 22 anos (que não aparece na figura 3), conhecida como
“inversão magnética das manchas” (ou Ciclos de Hale), também pode ser o resultado devido à modulação da amplitude
dos Ciclos de Schwabe. Já, os dois proeminentes ciclos de quase 200 anos (semelhantes ao Mínimo de Maunder) podem
ser o resultado da modulação dos Ciclos de Hallstatt de quase 2200 anos (Sonnett & Finney 1990).
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Fig. 3 - Método do espectro de potência de máxima entropia calibrado para o registro de ∆14C.
Todos os principais eventos e ciclos solares aqui discutidos estão com suas informações resumidas. Estas
informações nos mostram como é difícil explicar uma causa para todos os fenômenos ocorridos no passado da Terra.
4. Conclusões
Nesta rápida discussão descrevemos os diferentes aspectos de um estudo relacionando a atividade solar e as
medidas do radiocarbono (14C) inferidas em contagens de manchas solares e amostras de anéis de árvores,
respectivamente, existentes na literatura. Ao analisar as curvas de 14C em função do tempo foi possível observar a
correlação entre os ciclos solares e os períodos de baixas e altas concentrações de 14C. Assim, reforçamos a antiga
hipótese de Denton e Karlén que afirma que os ciclos solares, como os registrados nas variações de 14C, servem como
indicadores empíricos do clima terrestre (Denton & Karlén 1973).
Ressaltamos que, estudar as variações ocorridas nas atividades solares passadas, tomando como base medidas
do 14C, além de outros isótopos (10Be, 18O e 36Cl) é um bom teste para verificar a influência solar sobre nosso planeta.
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Abstract
The Paulo Lopes Suíte (SPL), composed of the Paulo Lopes Granite (GPL), Garopaba Granitoids (GG) and Silveira
Gabbro (GS), is an association of contemporaneous acid and basic rocks, comprising monzo and syenogranites
associated to basic rocks, with abundant mafic microgranular enclaves, interpreted as co-mingling products. The
contacts between granitoids and basic rocks are suggestive of coeval and interactive magmas. Field relations permit to
establish a chronological order of magmatic events: the GPL is the first magmatic pulse and, when partially crystallized,
was intruded by two mingled magmas, represented by the GG and the GS. The sources of this magmatism were
investigated by using isotope data from whole-rock analyses for Rb-Sr, Sm-Nd, and Pb-Pb isotopes. For the basic rocks,
the preliminary data point to juvenile sources enriched by metasomatism related to previous lithospheric subduccion.
The granitic rocks are interpreted as produced by fractional crystallization of the basic magmas after their
contamination by crustal melts. The intepretation of the isotope data, together with field, structural and geochemical
relations, allows to assign this magmatism to the high-K tholeiitic series which characterizes the early post-collisional
stage of the Brasiliano/Pan-African Orogenic Cycle. An important vertical accretion during this period is thus
demonstrated in southern Brazil.
Key words: neoproterozoic, post-collisional magmatism, high-K tholeiitic magmatism.
GEOLOGIA DA SUÍTE PAULO LOPES
O setor meridional da Província Mantiqueira expõe, em sua porção leste, um Cinturão Granítico de orientação NESW, com cerca de 800 Km de comprimento e largura média de 150 Km, denominado Batólito Florianópolis em Santa
Catarina. As rochas graníticas são relacionadas a eventos tectônicos abrangentes de natureza tangencial ou transcorrente
do final do Ciclo Brasiliano, estão associadas espacial e temporalmente com intrusões básicas e representam a evolução
de magmatismo calcialcalino e toleítico alto-K a shoshonítico e alcalino (Bitencourt & Nardi 2000). O magmatismo do
cinturão é interpretado pelos mesmos autores como produzido em ambiente pós-colisional, controlado por zonas de
cisalhamento de escala litosférica no final do Ciclo Brasiliano.
A Suíte Paulo Lopes (SPL), composta pelo Granito Paulo Lopes (GPL), Granitóides Garopaba (GG) e Gabro
Silveira (GS) é constituída por monzogranitos, sienogranitos e granodioritos, associados a gabros e dioritos, e foi
definida primeiramente por UFRGS (1999). Enclaves máficos microgranulares são abundantes e interpretados como
produto de mistura heterogênea dos magmas graníticos e básicos. Relações de mútua intrusão entre os granitóides e as
rochas básicas são freqüentes, indicando a contemporaneidade dos magmas. A idade da Suíte é balizada pelo valor de
626±8 Ma (U-Pb SHRIMP) obtido no Granito Paulo Lopes por Silva et al. (2003).
A área de estudo constitui a localidade-tipo do Gabro Silveira e está localizada na porção sudeste do estado de
Santa Catarina, região de Garopaba (Fig. 1). Esta região constitui uma zona de baixa deformação transcorrente, onde
estruturas e texturas ígneas são bem preservadas. As rochas básicas foram estudadas em detalhe por Florisbal et al.
(2005) e sua relação com as rochas graníticas, bem como a petrogênese da Suíte Paulo Lopes foi apresentada em
Florisbal et al. (2005) e Florisbal (2007).
Estudos geoquímicos mostram que os granitóides da Suíte Paulo Lopes são metaluminosos a levemente
peraluminosos, com valores de A/CNK da ordem de 0,9 a 1,1. O teor médio de sílica é de 70 a 74% e os teores de
álcalis da ordem de 8 a 9%. Os altos teores de álcalis são semelhantes aos de granitóides das séries alcalinas saturadas
em sílica de ambientes pós-colisionais ou intraplaca. A razão K2O/Na2O do Granito Paulo Lopes é de 2,2 e dos
Granitóides Garopaba é de 1,67. As razões FeOT/(FeOT+MgO) são diversas para o Granito Paulo Lopes (0,78) e
Granitóides Garopaba (0,9), sendo similares às descritas em granitóides de afinidade alcalina ou tipo-A. Embora os
teores de elementos maiores sejam compatíveis com os de rochas da série shoshonítica, os teores relativamente baixos
de Sr, em torno de 100 a 200ppm, indicam que esses granitóides não são vinculados a esta série. De acordo com os
critérios sugeridos por Brown et al. (1984) e Peacock (1931) os granitóides da SPL são calcialcalinos, sendo o Granito
Paulo Lopes semelhante aos de arco vulcânico e os Granitóides Garopaba aos granitos metaluminosos da série alcalina
(Nardi, 1991).
O Gabro Silveira tem composição de basalto subalcalino toleítico, similar aos basaltos alto Ti-P da Formação Serra
Geral. Os baixos teores de Al2O3, entre 12 e 14%, seu caráter moderadamente alcalino, como definido por Peacock
(1931), juntamente com os teores de K2O em torno de 1,8%, classificam-no, de acordo com os critérios de Le Maitre et
al. (2002), como rochas de afinidade toleítica alto-K.

Figura 1. Compartimentação tectônica do Escudo Catarinense. Área de estudo destacada em vermelho.

Geoquímica Isotópica
Análises de rocha total foram realizadas no Laboratório de Geologia Isotópica (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) com a utilização de um espectrômetro de massa de ionização termal com multicoletores tipo VG Sector
54 operando em modo estático, para as análises de Sm, Nd e Sr; e ICP-MS para as análises de Rb e Pb. Foram
analisadas dez amostras de rochas básicas (representativas de líquidos magmáticos), três do Granito Paulo Lopes e duas
dos Granitóides Garopaba. Os valores dos isótopos de Sr e Nd foram recalculados para uma idade de cristalização de
620 Ma, equivalente à idade obtida por Silva et al. (2003) no Granito Paulo Lopes.
As razões 87Sr/86Sr(t=620Ma) e εNd(t=620Ma) das rochas básicas são pouco variáveis, situando-se em torno de 0,706 ±
0,001, e entre 1,53 e 2,30, respectivamente. Já para as rochas ácidas, a variação destes valores é mais destacada. No
Granito Paulo Lopes, os valores de 87Sr/86Sr(t=620Ma) e εNd(t=620Ma) variam de 0,712 a 0,717, e de -5,88 a -6,26,
respectivamente. Nos Granitóides Garopaba, estes valores variam de 0,707 a 0,711 e de -4,57 a -6,26. Dois intervalos de
idade TDM são identificados: um determinado nas rochas básicas, de 978 a 1045 Ma, e outro para as rochas graníticas,
de 1455 a 1676 Ma.
No diagrama 87Sr/86Sr vs. 143Nd / 144Nd (Fig. 2), as amostras das rochas básicas situam-se próximas ao campo dos
OIB (ocean island basalts), ratificando a semelhança que já fora verificada através do estudo dos elementos traço, e
sugerindo uma fonte mantélica enriquecida em elementos incompatíveis por processos metassomáticos.
A ampla distribuição das amostras de rochas básicas para valores constantes de Nd, acompanhando o aumento dos
valores de Sr radiogênico, sugere processo de disjunção entre os sistemas Rb-Sr e Sm-Nd, que poderiam estar
associados a processos de contaminação na fonte por contribuintes crustais ou processos cromatográficos durante a
metassomatização (Conceição et al., 2005).
Embora as razões 87Sr/86Sr das rochas básicas sejam amplamente variáveis, não se observa aumento do Sr
radiogênico proporcional ao grau de diferenciação. Isto indica fontes juvenis não contaminadas. Já para as rochas
graníticas, o aumento das razões de Sr radiogênico pode ser explicado por processos de diferenciação dos magmas
básicos com contaminação crustal.
As razões isotópicas do sistema Pb/Pb são variáveis para as rochas básicas e bastante semelhantes para as rochas
graníticas. Estes valores mostram, respectivamente: (i) razões 206Pb/204Pb situadas no intervalo de 17,8 a 18,3 para as
rochas básicas e de 19,1 a 19,7 para as graníticas, (ii) razões 207Pb/204Pb de 15,5 a 15,6 para as rochas básicas, de 15,7
para os Granitóides Garopaba, e entre 15,74 e 15,77 para o Granito Paulo Lopes, e (iii) razões 208Pb/204Pb de 38,4 a 38,6
para as rochas básicas, ficando em 39,7 para os Granitóides Garopaba e entre 39,4 e 39,9 para o Granito Paulo Lopes.

Figura 2. Composição isotópica do Nd e Sr (t = 620 Ma) para as amostras da SPL. Os campos composicionais do MORB e OIB
foram extraídos de Zindler & Hart (1986). As linhas de referência do BSE para o Fanerozóico (linha cheia) e para o Précambriano (linha pontilhada) foram extraídas de Faure(1986).

A composição isotópica do Pb mostra trends lineares bem definidos, o que sugere a geração das rochas
graníticas a partir da interação da crosta com magmas básicos, mostrando que o manto não contribui apenas com o calor
para a geração das mesmas. Quando analisada a relação entre as razões 206Pb/204Pb X 208Pb/204Pb, que pode ser
interpretada como a relação entre U e Th, nota-se que os Granitóides Garopaba se afastam um pouco do trend principal.
Isto sugere a interação de magmas básicos com materiais crustais que possuem diferentes conteúdos de Th. Nos
diagramas 206Pb/204Pb vs.208Pb/204Pb, a posição das rochas básicas ratifica a sugestão de manto metassomatizado (Fig.
3).

Figura 3. Razões isotópicas do Pb para as rochas da SPL. Os campos composicionais para crosta superior e inferior, MORB e
OIB foram extraídos de White (2005).

Estudos de modelos de mistura estão sendo realizados com a finalidade de investigar mais detalhadamente a
fonte das rochas graníticas da Suíte Paulo Lopes e sua relação genética com os magmas básicos. Para tal, estão
sendo avaliadas as composições isotópicas de rochas que poderiam ser seus protólitos, como os gnaisses do
Complexo Camboriú e as rochas do Complexo Granulítico Santa Catarina.
Conclusões
Os padrões de fracionamento dos ETRs, os altos conteúdos de LILE e as anomalias negativas de Nb e Ta das
rochas da Suíte Paulo Lopes são semelhantes aos observados em rochas de arcos magmáticos maturos ou de ambientes
pós-colisionais. Estas características, aliadas aos altos conteúdos de Th, Ba, Rb e Cs, são sugestivas de fontes
previamente modificadas por subducção. A coerência composicional, para elementos maiores e traços, entre os
granitóides e as rochas básicas associadas, considerada conjuntamente com as relações indicativas de interação dos
mesmos, sugere que o magmatismo granítico e o básico são cogenéticos, admitindo-se uma participação mais intensa de
fontes crustais no Granito Paulo Lopes. Os dados isotópicos dos sistemas Rb-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb são coerentes com a
vinculação genética de magmas graníticos e básicos, e apontam o envolvimento de fontes crustais mais ricas em Th na
geração dos Granitóides Garopaba. A similaridade do magmatismo básico estudado com o descrito em Walvis Ridge e
na Formação Serra Geral (Wilson, 1989 e Ernesto et al. 2002) confirma o caráter toleítico da Suíte Paulo Lopes e
aponta para a similaridade composicional das fontes do magmatismo estudado com as envolvidas no magmatismo
toleítico continental tipo Bacia do Paraná. Os dados isotópicos indicam que as rochas básicas da SPL provêm de fontes

semelhantes às dos OIB, isto é, fontes mantélicas modificadas por subducção prévia, e os magmas graníticos
representam a evolução do magmatismo básico após mistura com fusões de diferentes porções da crosta. No Granito
Paulo Lopes, a contribuição de fusões crustais é mais intensa, conforme indicado pelos altos conteúdos de K2O, Cs, Th
e Rb, baixos valores de Zr, Nb e Ta, bem como pelos altos valores das razões iniciais 87Sr/86Sr, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb e
208
Pb/204Pb, além dos εNd(t=620Ma) negativos (-5,88 a -6,26). Com relação aos mesmos parâmetros, os Granitóides
Garopaba representam magmas mais próximos de diferenciados toleíticos médio a alto-K.
O período pós-colisional na região estudada é caracterizado por acresção vertical por meio de geração de
material juvenil, além de retrabalhamento da crosta. O magmatismo pós-colisional precoce no sul do Brasil, de caráter
sintectônico às zonas de cisalhamento transcorrentes, é constituído por adições mantélicas representadas por magmas
básicos toleíticos médio a alto-K e granitóides de mesma afinidade, o que demonstra a importante acresção vertical
ocorrida neste período.
A presença de rochas básicas contemporâneas aos granitóides sintranscorrentes precoces do estágio póscolisional do Ciclo Brasiliano assinala a participação efetiva do manto na geração dos magmas neste período. O fato de
estas rochas terem afinidade toleítica, com teores moderados a altos de K, permite denominar os granitóides associados
de toleíticos alto-K. Considera-se, portanto, que os granitóides da SPL são vinculados à série toleítica médio a alto-K
em ambiente pós-colisional.
A Suíte Paulo Lopes é uma associação toleiítica alto-K cogenética, o que destaca a importância do estudo e da
denominação dos granitóides como parte de associações litológicas, dando destaque às rochas contemporâneas
associadas aos mesmos, sejam estas associações magmáticas ou metamórfico-magmáticas.
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Aplicação do Modelo do Ligante Biótico (BLM) para a predição da biodisponibilidade de zinco nas águas do Rio
São Francisco – Um estudo de caso
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ABSTRACT
Votorantim Metais Zinco S.A., located at the São Francisco river bank, in the city of Três Marias (Minas Gerais State/
Brazil) has assessed the bioavailability of zinc in the water bodies under the influence of the company to support a
representative Environmental Risk Assessment – ERA. The Biotic Ligand Model – BLM – was used to enhance this
assessment; it predicted the speciation of zinc in water and the toxicity (LC50) to Ceriodaphnia dubia (after proper
calibration). This represents the first application of the BLM to assess zinc bioavailability and toxicity in a Brazilian
river. Samples were collected in the São Francisco River and two of its affluents (Consciência Creek and Lavagem
Creek). The BLM predicted acute toxicity of zinc to C. dubia in the sample collected in the São Francisco River after
the confluence with Consciência Creek (TUBLM>1). The sample collected in the Consciência Creek presented toxicity in
laboratory (TUassay>1) and BLM predicted a LC50 value close to the dissolved zinc concentration (TUBLM≅1). As a
result of the ERA, the decontamination and rehabilitation of Consciência Creek is being studied. In general terms, the
São Francisco River, in the reach and for the parameters studied, don’t represent risk to aquatic organisms.
Keywords: Zinc, Bioavailability, BLM.
1. INTRODUÇÃO
O Rio São Francisco, no trecho localizado entre a Usina Hidrelétrica de Três Marias e o Rio Abaeté, no estado de Minas
Gerais, vem sofrendo impactos ambientais desde o início da década de 1960, quando se implantaram na cidade de Três
Marias uma barragem para geração de energia elétrica e uma indústria de metalurgia extrativa de zinco. Na região
destaca-se também o cultivo de eucaliptos, agricultura e garimpo de diamante. Há também lançamento de esgoto
doméstico sem tratamento diretamente no Rio São Francisco.
A Votorantim Metais Zinco S.A. (VM), indústria metalurgia de zinco instalada às margens do Rio São Francisco, vem
realizando diversos estudos geoquímicos, limnológicos e ecotoxicológicos nas áreas sob a sua influência visando à
avaliação do impacto ambiental associado às suas atividades. Para uma avaliação mais representativa, propôs-se estudar
a biodisponibilidade de zinco nas águas do Rio São Francisco e afluentes sob influência da empresa e a sua toxicidade a
organismos aquáticos, que dependem de características de qualidade de água tais como: pH, Eh, alcalinidade, dureza,
concentração de matéria orgânica, sulfetos e cloretos (Paquin et al., 2000; Paquin et al., 2002; Di Toro et al., 2000).
O Modelo do Ligante Biótico – BLM foi escolhido para subsidiar esse estudo; previu-se a especiação do zinco em água,
e a sua toxicidade (LC50) ao organismo Ceriodaphnia dubia. Essa corresponde à primeira aplicação do BLM para
avaliar a biodisponibilidade e toxicidade de zinco em um rio brasileiro.
2. METODOLOGIA
Foram coletadas amostras de água em sete pontos do Rio São Francisco e afluentes para análise de parâmetros físicoquímicos e para ensaios de ecotoxicidade aguda com a espécie Ceriodaphnia dubia. Os locais de coleta foram definidos
tendo em vista a relação de causa e efeito com fontes de contaminação de metais diagnosticadas em estudos anteriores:
planta metalúrgica, barragem de rejeitos, efluente de processo, antigos depósitos de resíduos etc. Também se coletou
uma amostra a montante de todas as fontes de contaminação associada ao metal zinco, para servir de referência para a
interpretação das investigações realizadas nas demais amostras. Os pontos de coleta estão ilustrados na Figura 1.

Figura 1: Mapa com a localização dos pontos amostrados para análise de
biodisponibilidade de zinco nas águas do Rio São Francisco (MG).
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As amostras foram analisadas para os seguintes parâmetros: metais totais e dissolvidos (zinco, cálcio, magnésio,
potássio e sódio), ânions (alcalinidade total e sulfato), carbono orgânico dissolvido (DOC) e outros parâmetros físicoquímicos (pH e temperatura). Os ensaios ecotoxicológicos (LC50;48h) foram realizados em três das amostras acima
(Figura 1) para o organismo Ceriodaphnia dubia, segundo procedimentos descritos na norma da ABNT NBR
12713:2004. Para duas dessas amostras (PSF06 e PLV2) calculou-se o LC50 a partir de acréscimo de zinco ao meio. O
LC50 da amostra PCS1 foi calculado a partir de diluição da amostra, pois a amostra pura apresentou toxicidade a
Ceriodaphnia dubia (100% de mortalidade).
Os resultados das análises físico-químicas foram inseridos no programa do modelo BLM para a predição de especiação
e de toxicidade a Ceriodaphnia dubia, depois de adequada calibração. Adotou-se as seguintes premissas: DOC inserido
= 0,61 x DOC medido (Cheng et al, 2005); %HA = 0,01 (assume-se que toda a matéria orgânica está na forma de ácido
fúlvico); S = 0,002 (esse valor não é considerado pelo modelo). Foram utilizadas constantes de ligação condicional
(logK) que consideram a Daphnia magna como organismo de interesse, para o qual o BLM está calibrado: Log
KCaBL=3,34; Log KMgBL= 3,12; Log KNaBL=2,37; Log KZnBL= 5,31 (Heijerick et al, 2002).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Parâmetros físico-químicos
A Figura 2 ilustra as concentrações de zinco, matéria orgânica, ânions e cátions nas amostras estudadas. Observa-se que
o parâmetro zinco total se apresentou acima do estabelecido pela legislação em vigor (CONAMA, 2005) em alguns
pontos (PSF7 e PCS1). Entretanto, os valores de zinco dissolvido (em amostras filtrada) são bastante inferiores aos
valores do metal total (em amostra não filtrada). Importante lembrar que a toxicidade do metal está relacionada à fração
solúvel e não à fração suspensa, incluída na análise de zinco total.
Evidencia-se também nas amostras PSF6 e, especialmente, PLV2 a elevada concentração de cátions e ânions quando
comparadas às demais amostras (Ca = 216mg/L; SO4 = 841mg/L). Essas elevadas concentrações desfavorecem a
biodisponibilidade do zinco na medida em que os cátions majoritários competem com o zinco no ambiente aquático por
ligação nas guelras e os ânions complexam com o zinco diminuindo a sua concentração na forma iônica.
Todas as amostras estudadas apresentaram concentração de matéria orgânica dissolvida relevante, podendo influenciar
na toxicidade do zinco devido a reações de complexação. Dos pontos analisados, o PCS1, no Córrego Consciência, foi o
que apresentou maior quantidade de DOC (3.7mg/L).

Figura 2: Concentração de zinco, cátions, ânions e matéria orgânica nas amostras de água do Rio São Francisco
e de alguns afluentes.
Os resultados de especiação do zinco previstos pelo BLM podem ser visualizados na Figura 3. De uma maneira geral,
cerca de 60% da fração solúvel das amostras está na forma iônica livre, exceto no ponto PCS1 que apresentou apenas
cerca de 25% do zinco solúvel na forma iônica, devido à quantidade de matéria orgânica (DOC=3,7mg/L).
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Figura 3: Especiação do zinco nas amostras de águas estudadas.
3.2. Ensaios ecotoxicológicos
A Figura 4 apresenta as curvas da mortalidade versus concentração de zinco. A partir do gráfico observa-se que os
ensaios apresentaram respostas semelhantes, concentração crítica próxima de 0,10 mg/L, exceto o ensaio da amostra
PSF6 (LC50;48h=0,16mg/L). A amostra PSF6 se mostrou menos tóxica do que a amostra controle, devido às elevadas
concentrações de cátions e ânions majoritários e matéria orgânica que ajudam a atenuar a toxicidade do zinco.
Esperava-se o mesmo da amostra PLV2, o que não se comprovou nos ensaios de laboratório.

Figura 4: Respostas dos organismos C. dubia à concentração de zinco para os ensaios com
as amostras PSF6, PLV2 e PCS01 (diluída).
A partir da estimativa realizada pelo modelo BLM, calibrado como base a amostra PSF6 para o organismo
Ceriodaphnia dubia, verificou-se que apenas o ponto PSF7 apresentou concentração de zinco dissolvido acima do valor
crítico (TUBLM>1), apresentando toxicidade aguda (Tabela 1). Embora a amostra PCS1 não tenha apresentado
toxicidade aguda de acordo com os dados da simulação, o valor de LC50 previsto pelo BLM está muito próximo à
concentração de zinco dissolvido presente nessa amostra (TUBLM≅1).
Esses resultados indicam que se deve estudar a viabilidade e os benefícios de remediação do Córrego Consciência, uma
vez que esse ponto apresenta concentração de zinco além do que estabelece a legislação (CONAMA, 2005) e próximo
ao valor de LC50 previsto pelo BLM. Ainda, histórico de monitoramento nessa região mostra que a concentração de
zinco varia ao longo do ano podendo apresentar valores que ultrapassem o valor de LC50 previsto. Ressalte-se que uma
melhoria de qualidade nas águas do Córrego Consciência (PCS1) provavelmente influenciaria na qualidade das águas
do Rio São Francisco a jusante de sua confluência (PSF7).
Tabela 1: Previsão de toxicidade do zinco para a Ceriodaphnia dubia, para as
condições dos pontos analisados, a partir da calibração com a amostra PSF6
Amostras Zn dissolvido LC50 BLM UT BLM LC50 ensaio UT Ensaio
(mg Zn diss./L)
PSF1
0,01
0,07
0,14
PSF4
0,03
0,063
0,48
PSF6
0,09
0,161
0,56
0,16
0,56
PSF7
0,08
0,065
1,23
PSF8
0,02
0,068
0,29
PLV2
0,01
0,557
0,02
0,1
0,10
PCS1
0,14
0,171
0,82
0,09
1,56
UT = Unidades Tóxicas = Zn dissolvido / LC50
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4. CONCLUSÕES
Os valores de LC50 previstos pelo BLM, de uma forma geral, estiveram condizentes com os valores encontrados a
partir de ensaio de laboratório, exceto a estimativa realizada na amostra do ponto PLV2, no Córrego Lavagem, cuja
predição de toxicidade prevista foi bastante inferior ao constatado em laboratório (LC50ensaio=0,557mgZn/L;
LC50BLM=0,101mgZn/L). Entretanto, o número de amostras é baixo para que essas conclusões sejam extrapoladas para
outras condições. É importante fazer outras campanhas de análises e ensaios, para se conhecer a variação da
biodisponibilidade do zinco ao longo do tempo e também potencial de toxicidade a outros organismos.
A predição realizada pelo modelo BLM da concentração crítica de zinco (LC50) resultou em toxicidade aguda da
amostra a jusante do Córrego Consciência (PSF7) para a espécie Ceriodaphnia dubia (LC50PSF7 = 0,065µgZn/L; Zn
dissolvido = 0,08µgZn/L; UTBLM > 1). Embora a amostra PCS1 não tenha apresentado toxicidade aguda de acordo com
os dados da simulação, o valor de LC50 previsto pelo BLM está muito próximo à concentração de zinco dissolvido
presente nessa amostra (LC50PCS1 = 0,171µgZn/L; Zn dissolvido = 0,14µgZn/L; UTBLM ≅ 1). A partir de ensaios de
laboratório, verificou-se toxicidade aguda para a amostra PCS1 (LC50PCS1 = 0,094mgZn/L; UTensaio > 1).
Quanto às restrições desse trabalho, deve-se considerar o seguinte. Primeiramente, a área de influência da Votorantim
Metais está sujeita a contaminação por uma mistura de metais, que não é considerada pelo BLM. Além disso, no caso
em estudo, a concentração de cátions e ânions normalmente está relacionada à contaminação por zinco. Portanto,
quando a concentração de zinco se eleva, também se elevam as concentrações de cálcio, magnésio e sulfato, tornando o
zinco menos biodisponível.
Os resultados indicam que se deve estudar a viabilidade e os benefícios de remediação do Córrego Consciência, que
ainda influenciaria na qualidade das águas do Rio São Francisco a jusante de sua confluência (PSF7).
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ABSTRACT
The final disposal of the Al rich water treatment residuals on degraded areas is a subject that deserves many studies
because its interesting results in the environment. In this study we investigated the chemical and mineralogical
characteristics of soil samples, alum sludge and coagulant using chemical analysis and X-ray diffractometry. Our goal
was to determine the concentration, mobility, elements and chemical substance’s dispersion in a gravel site where the
alum sludge from Rio Descoberto Water Treatment Plant (Ceilandia-DF, Brazil) is disposed. Our results demonstrated
the dispersion in sludge disposition places of the organic matter, exchangeable Ca, and extractable Mn and P. The
information about retention of the exchangeable Al and extractable Pb retention’s, together with the vegetation
establishment, are considered positive points to use this material in the recovery of the degraded areas.
Keywords: alum sludge, water treatment residuals, degraded areas.
INTRODUÇÃO
A disposição em áreas degradadas do Lodo de Estação de Tratamento de Água, LETA, pelas altas concentrações de
Alumínio que apresenta, necessita de maiores estudos que atestem sobre o seu comportamento no meio ambiente, posto
que, sob condições de baixo pH, é possível que haja solubilização desse material, provocando impactos indesejáveis ao
meio ambiente.
A área de estudo tem declividade média de 3,5% em sua maior extensão. O tributário mais próximo é o Córrego do
Meio, ou do Matadouro, situado à cerca de 500 metros no sentido sudeste, para o qual escoa toda a drenagem da
cascalheira. As couraças lateríticas ferruginosas, como as existentes ou já extraídas na área de disposição do lodo,
ocorrem nas bordas das chapadas (altitude 1050-1150m), sobre as rochas da unidade R4 do Grupo Paranoá. O perfil do
solo original na cascalheira já não existe mais, devido à retirada da cobertura laterítica. O lodo é disposto diretamente
sobre o regolito. Apesar de modificada em seu aspecto original, podem-se ainda identificar feições de vegetação do tipo
campo sujo e campo limpo, em áreas preservadas.
Estudos anteriores mostraram que a distribuição geoquímica dos elementos químicos em subsuperfície está
fortemente associada à variação da composição mineral e granulometria nos perfis de solo da cascalheira (Moreira et.
al., 2007).
O objetivo principal da pesquisa é buscar estabelecer o grau de alterações ambientais químicas locais provocadas
pela intervenção humana em uma área degradada. Para tanto, pretende-se determinar a existência, a concentração, a
mobilidade potencial e o halo de dispersão do Al e outros elementos químicos de origem antrópica, por meio de estudos
mineralógicos e geoquímicos na cascalheira onde é disposto o lodo químico da Estação de Tratamento de Água Rio
Descoberto (Ceilândia – DF).
METODOLOGIAS UTILIZADAS
As amostras de solo da cascalheira foram coletadas a cada 50 metros em junho de 2006, nas profundidades entre 10
e 20cm, em uma malha de 9x6 pontos, correspondente ao 2A até o 10F (Figura 1). Esta coleta foi realizada com o uso
do Trado Padrão AMS, construído com liga especial de aço carbono e extremidade em vídia de tungstênio. Os pontos
de coleta foram escolhidos no escritório e localizados em campo com o uso de equipamento de geoposicionamento,
GPS, da marca Garmin, modelo 45XL.
Após a coleta, as amostras foram preparadas e quarteadas, sendo retiradas alíquotas para os diversos ensaios. O
restante das amostras foi estocado para eventuais contraprovas.
Posteriormente, a fração de interesse referente a granulometria menor igual a 2 mm foi separada, constituindo a
Terra Fina Seca ao Ar (TFSA).
Todas as determinações químicas descritas a seguir foram executadas conforme EMBRAPA (1997). O pH do solo
foi determinado por medição eletroquímica da concentração efetiva de íons H+ na solução do solo, utilizando-se
eletrodo combinado imerso em suspensão solo:água na proporção 1:2,5. O carbono orgânico, CO, foi determinado pelo
método Walkley & Black, que consiste na oxidação da matéria orgânica a CO2 por via úmida com dicromato de
potássio em meio sulfúrico, sendo o excesso de dicromato, após a oxidação, titulado com uma solução padronizada de
sulfato ferroso amoniacal. A matéria orgânica, MO, foi estimada como sendo 1,724xCO. A Capacidade de Troca de
Cátions (CTC), definida como a soma total dos cátions que o solo pode reter na superfície coloidal prontamente
disponível à assimilação pelas plantas, foi obtida pela soma da acidez potencial com os metais extraíveis (K+ + Na+ +
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Ca2+ + Mg2+). O Al3+ trocável foi extraído com solução de KCl e determinado, volumetricamente, com uma solução
diluída de NaOH, na presença de azul de bromotimol como indicador. O Na+ e o K+ trocáveis foram extraídos com
solução Carolina do Norte (HCl 0,05mol.L-1 + H2SO4 0,0125mol.L-1) e dosados por espectrofotometria de emissão
atômica; Ca2+ e Mg2+ trocáveis foram extraídos com KCl 1mol.L-1 e determinados por complexometria com EDTA; P,
Pb, Zn, Cu e Mn pela extração com solução de HCl 0,05 mol.L-1 e H2SO4 0,025mol.L-1 (Mehlich-1), sendo P
determinado por colorimetria, utilizando-se ácido ascórbico como agente redutor e os demais elementos por
espectrofotometria de absorção atômica, com chama ou fonte eletrotérmica; A Acidez Potencial (H++Al3+) é
determinada pela extração do solo com acetato de cálcio 0,5mol.L-1 ajustado a pH 7,1 e titulação alcalimétrica do
extrato; H+ é calculado pela fórmula [(H++Al3+)-Al3+].
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Figura 1 – Localização dos pontos de coleta de amostras de solo na cascalheira. Os círculos brancos mostram as
principais áreas de disposição do LETA. Coordenadas do Sistema Cartográfico do Distrito Federal (UTM-SICAD).
Embora, parte das amostras coletadas sejam compostas predominantemente por LETA, outras duas amostras de
lodo e vinte do coagulante sulfato de alumínio foram analisadas para Cu, Mn, Pb e Zn disponíveis.
A caracterização mineralógica dos perfis de intemperismo e de acumulação de materiais foi realizada em 23
amostras escolhidas aleatoriamente, por meio de Difração de Raios-X. As amostras foram peneiradas até granulometria
menor que 0,4mm e analisadas em aparelho Rigaku D-MAXB com radiação de CuKα, velocidade de varredura de
20/min, intervalo de medida de 0,050, sendo a varredura de 2 a 70o 2θ. As interpretações dos difratogramas e
identificações dos minerais foram feitas com o uso do software JADE 3.0 para Windows, XRD Pattern Procesing for
the PC, 1991-1995 Materials Data, Inc.
Os métodos estatísticos de estimação por triangulação foram utilizados para a elaboração das figuras de dispersão
dos analitos na área de estudo. Para tanto, foi utilizado o software SURFER 6.04 da GOLDEN SOFTWARE INC. A
orientação espacial está baseada nas informações do Sistema Cartográfico do Distrito Federal (SICAD).
RESULTADOS OBTIDOS
Os dados das análises das amostras de solo, lodo e coagulante estão descritos nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Resultados das análises do solo, coletadas em malha regular 6x9 em junho de 2006.
Parâmetros
Umidade
Matéria Orgânica
Carbono Orgânico
Ca Trocável
Mg Trocável
Na Trocável
K Trocável
Acidez Potencial
Al Trocável
pH
CTC
P Disponível

Unidade
(%)
g de MO/kg de TFSE
g de C/kg de TFSE
cmolc de Ca2+/kg de TFSA
cmolc de Mg2+/kg de TFSA
cmolc de Na+/kg de TFSA
cmolc de K+/kg de TFSA
cmolc de H+ + Al3+/kg de TFSA
cmolc de Al3+/kg de TFSA
cmolc/kg de TFSA
mg de P/Kg de TFSA

Amostras de Solo (n=54)
média
desvio padrão
7,4
3,4
20,0
19,4
11,6
11,3
0,86
1,35
0,53
0,23
0,0237
0,0348
0,0650
0,0658
2,9
2,1
0,39
0,38
5,5
0,5
4,4
2,4
2,9
10,9

2

As análises de solo possibilitaram a elaboração de várias figuras de dispersão dos parâmetros investigados na área
de estudo. As anomalias são mostradas nas legendas com a cor sólida preta (anomalia positiva). Nenhuma legenda foi
atribuída aos valores situados no intervalo média ± 1desvio-padrão. As partes brancas com bolas pretas para os valores
obtidos para o intervalo em que a média era somada a 1 e 2 desvios e as linhas verticais pretas quando a média era
subtraída de 1 a 2 vezes o desvio-padrão. As únicas figuras que não seguiram essa legenda foram as do pH e do Pb,
onde optou-se por uma outra escala, dada a sua criticidade à mobilização do Al e/ou toxicidade para as plantas.
pH em Água (1:2,5)

Alumínio Trocável

Alumínio Total

8246600

8246600

8246600

8246500

8246500

8246500

8246400

8246400

8246400

8246300

8246300

8246300

8246200

8246200

8246200

8246100

8246100

8246100

8246000

8246000

4.0

5.0

6.0

6.5

8246000
161900 162000 162100 162200 162300 162400

161900 162000 162100 162200 162300 162400

0.00

0.00

161900 162000 162100 162200 162300 162400

% de Al

Capacidade de Troca de Cátions

0.78

1.15

1.53

8246600

8246600

8246600

8246500

8246500

8246500

8246400

8246400

8246400

8246300

8246300

8246300

8246200

8246200

8246200

8246100

8246100

8246100

8246000

0.0

2.0

6.8

9.2

0.0

P Disponível

2.2

3.6

0

7.0

Mn Disponível
8246600

8246600

8246500

8246500

8246500

8246400

8246400

8246400

8246300

8246300

8246300

8246200

8246200

8246200

8246100

8246100

8246100

8246000
161900 162000 162100 162200 162300 162400
mg de P/Kg de TFSA
0.0

2.9

70.0

39

59

98

8246000
161900 162000 162100 162200 162300 162400
mg de Mn/Kg de TFSA

13.8

1

Pb Disponível

8246600

8246000

50.00

161900 162000 162100 162200 162300 162400

161900 162000 162100 162200 162300 162400

11.6

39.00

8246000

8246000
161900 162000 162100 162200 162300 162400

27.00

Matéria Orgânica

Cálcio Trocável

0.0

25.0

161900 162000 162100 162200 162300 162400
mg de Pb/Kg de TFSA

50.0

200.0

0.0

0.7

1.4

15.0

Figura 2 – Dispersão dos analitos na área de estudo. Em preto a localização das concentrações consideradas anômalas.
Os resultados das determinações de CTC, cálcio trocável, matéria orgânica, P, Pb e Mn disponíveis mostram-se
fortemente relacionados à área de disposição do LETA. São características da matéria orgânica: acúmulo de água, carga
elétrica negativa, elevada capacidade de troca iônica, fonte de nutrientes como N, S e P, retentora de bases como Na, K,
Ca e Mg, controladora de pH e promotora de agregação de partículas. Estas características explicariam o
comportamento observado no LETA, uma vez que este material é rico em matéria orgânica.
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Os resultados obtidos para os elementos disponíveis no LETA (Tab. 2), indicam a sua proveniência no coagulante
sulfato de alumínio. Como pode ser visto, o LETA afeta positivamente os resultados de Mn das amostras de solo e
negativamente os resultados de Cu, Pb e Zn.
Tabela 2 – Elementos químicos disponíveis no solo, lodo e coagulante.
Amostras de Solo (n=54) Amostras de LETA (n=2) Amostras de Al2(SO4)3 (n=20)
Parâmetros
Unidade
média desvio padrão média
desvio padrão
média
desvio padrão
Zn Disponível mg de Zn/Kg 2,10
2,10
1,54
0,09
8,63
1,94
Mn Disponível mg de Mn/Kg 19,70
33,60
80,76
1,33
89,17
18,56
Cu Disponível mg de Cu/Kg 0,60
0,40
0,13
0,01
ND
ND
Pb Disponível mg de Pb/Kg 1,40
1,40
0,31
0,00
2,71
0,67
O pH da área é ácido, mas não afetou a disponibilidade de Al trocável nas áreas de disposição do LETA. Nestas
áreas, a elevação do pH proporcionada pelo lodo químico parece ter sido determinante para a imobilização do Al,
embora o Al total apresente elevadas concentrações nas proximidades de uma das áreas de disposição do lodo.
A acidez potencial foi mais acentuada nas amostras provenientes das regiões que mantêm o solo preservado.
Os difratogramas obtidos mostram o predomínio dos minerais: quartzo, caolinita, gibbsita, goethita e illita. Com
menor intensidade, também foram identificados picos relativos à hematita, ao rutilo, ao anatásio e à variscita.
A variação do conteúdo de quartzo e de illita nas amostras do solo corresponde ao próprio litotipo da área - o
metarritmito argiloso (R4) – no qual se intercalam níveis arenosos e pelíticos. As intensidades dos picos de illita tendem
a serem maiores nas amostras onde o quartzo não foi identificado ou não é considerado constituinte maior. Observa-se
ainda que, nos difratogramas referentes aos níveis pelíticos, os picos são mais intensos que os picos relacionados aos
níveis arenosos.
A goethita corresponde ao nível laterítico formado pelo enriquecimento supergênico em ferro e está presente em
toda a área de estudo.
Também em toda a área foi identificado o filossilicato caolinita. No entanto, esse argilomineral foi considerado
constituinte maior apenas nas áreas aonde houve exploração de laterita, ou seja, na cascalheira propriamente dita.
A gibbsita apresenta-se como constituinte maior nas amostras coletadas nas áreas de solo preservado (porção norte
da área). No entanto, na cascalheira o seu predomínio se dá apenas nos locais de disposição do LETA.
CONCLUSÕES
A distribuição de gibbsita na área onde houve exploração de laterita indica a sua proveniência do próprio lodo
disposto na cascalheira. As distribuições horizontais de alguns elementos e compostos químicos na área de estudo
mostraram a dispersão de matéria orgânica, cálcio trocável, Mn e P disponíveis a partir dos locais de disposição do
LETA. A transferência desses analitos para o solo possibilita a fixação e desenvolvimento de vegetação no local. Outro
aspecto positivo evidenciado na área de estudo foi a imobilização de Al trocável e Pb disponível pelo LETA. Sendo
assim, o LETA pode ser considerado, preliminarmente, um resíduo não-inerte e compatível com o uso em recuperação
de áreas degradadas.
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ABSTRACT - The groundwater monitoring is one of the essential tools of its sustainable management. This paper
presents the first results of qualitative monitoring of aquifers exploited for public supply by the Water and Sewage
Corporation of the Federal District (CAESB). Results enable classifying aquifers, establishing correlations between
physical and chemical parameters and defining areas already affected by human occupation. The aquifers were
classified according to the relative concentrations of major abundant ions in water and as well as using an hierarchycle
classification. The correlations between conductivity and chloride contents showed to be useful to detect antropized
regions. However, their values were still under limit for potability. Present study also enabled to establish new
distinctive hydrochemical patterns within those hydrogeological domains already known.

Palavras-chave: Distrito Federal, águas subterrâneas, monitoramento.
1 - INTRODUÇÃO
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é a responsável pelos sistemas públicos
de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário nesta unidade da Federação. Visando a atender de forma
rápida e eficiente a crescente demanda por soluções de saneamento, aproveitando o potencial hídrico local, vários
sistemas de abastecimento de água foram implementados utilizando captações por poços tubulares profundos.
Uma das principais ferramentas de subsídio à gestão sustentada dos aqüíferos explotados pela Companhia foi a
implantação de um programa de monitoramento, quantitativo e qualitativo, destes aqüíferos. O monitoramento
qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos permitiu a estruturação de uma base de conhecimento que determinou os
condicionantes e as variáveis que afetam o gerenciamento destes recursos.
Este trabalho apresenta as primeiras interpretações dos resultados do primeiro ano de monitoramento sistemático
dos aqüíferos explotados pela Companhia. A partir dele foi possível classificar os aqüíferos, estabelecer correlações
entre os seus parâmetros físico-químicos e determinar áreas já afetadas pela ocupação antrópica.
2 – GEOLOGIA
As rochas do Domínio Fraturado constituem os maiores reservatórios de água subterrânea da região do Distrito
Federal e apresentam as maiores vazões. De acordo com Campos & Freitas-Silva (1998), considerar-se que a água
subterrânea no domínio fraturado está distribuída nos sistemas aqüíferos Paranoá, Canastra, Araxá e Bambuí. A Tabela
1 mostra uma síntese das características de cada sistema e subsistema aqüífero do domínio fraturado, bem como suas
respectivas áreas de ocorrência dentro do Distrito Federal.
Tabela 1 – - Características dos sistemas aqüíferos do domínio fraturado no Distrito Federal (mod. de Cadamuro, 2002).
Sistema

Paranoá

Canastra
Bambuí
Araxá

Subsistema
S/A
R3/Q3
R4
PPC
A
F
F/Q/M
---------

Unidade
metassiltito
Quartzito/metarritmito arenoso
metarritmito argiloso
Psamo-pelito-carbonatada
ardósia
filitos
filitos c/ níveis carbonatados
---------

Qmédia (m3.h-1)
12,70
12,20
6,15
9,10
4,39
7,50
33,00
5,21
3,15

Área (Km2)
29,30
1389,10
1010,80
458,90
541,60
913,50
46,10
1047,60
353,70

3 – OS SISTEMAS
Os sistemas de abastecimento de água da CAESB em áreas urbanas com captações de água subterrânea variam
de sistemas concebidos inteiramente a partir da captação de águas subterrâneas, como a cidade de São Sebastião e o
núcleo urbano do INCRA-8, até sistemas mistos, em que as captações de mananciais subterrâneos reforçam, ou são
reforçadas, por sistemas de captações em mananciais superficiais, tais como as localidades de Sobradinho, Arapoanga e
Itapoã. A partir de 2003, iniciou-se um processo de incorporação pela CAESB dos sistemas de abastecimento dos
condomínios horizontais do Distrito Federal, a maioria abastecidos por poços tubulares profundos. Como conseqüência,
a produção de águas subterrâneas para abastecimento público pela CAESB vem aumentando consideravelmente. A
produção no ano de 2006 atingiu um valor de 8.222 mil m3, ou uma média de 260 l/s. Até o primeiro semestre de 2007 a
CAESB operava 123 poços em áreas urbanas.
4 – MONITORAMENTO
Importante citar que a expansão dos sistemas com captações de águas subterrâneas foi acompanhada de uma
reestruturação interna da Companhia, que resultou na criação formal de um setor responsável pela gestão dos recursos
hídricos subterrâneos de interesse da CAESB. As principais ferramentas para esta gestão são a criação de um banco de
dados digital e a implantação de um processo sistemático de monitoramento quantitativo e qualitativo dos poços.
No caso do monitoramento qualitativo são realizadas semestralmente campanhas de coleta e análise em
laboratório da água bruta dos poços em produção. Os parâmetros monitorados são: pH, turbidez, sólidos em suspensão,
condutividade, sólidos dissolvidos totais, alcalinidade total, CO2 livre, oxigênio consumido, dureza total, ferro total,
alumínio, manganês, fluoreto, cálcio, magnésio, sódio, potássio, carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfeto, sulfato,
nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, nitrogênio de nitritos, nitrogênio de nitratos, fósforo total, sulfeto, coliformes
totais e Escherichia coli.
5 – HIDROQUÍMICA
A composição físico-química das águas subterrâneas explotadas pela CAESB no Distrito Federal mostram de
maneira clara a influência do substrato geológico existente. Alterações de natureza antrópica em locais já ocupados
também puderam ser identificadas.
Para o Sistema Hidrogeológico Canastra, subsistema F/Q/M, alvo da maior produção de água da CAESB, os
resultados das análises em Diagramas de Piper mostram uma nítida tendência para os termos bicarbonatados cálcicos,
fruto do substrato rochoso de composição carbonática (Figura 1). Este subsistema é o responsável pelo abastecimento
público de água de toda a cidade de São Sebastião e parte da cidade do Arapoanga. Os poços deste subsistema
apresentam pH entre 7,3 e 8,3 e condutividades entre 130 e 200 µS/cm. Os valores de dureza oscilam em torno de 100
mg de CaCO3/l, conferindo um caráter de água “intermediária” ou “dura”, conforme as classificações mais usuais.

Figura 1 – Diagrama de Piper para os poços da região de São Sebastião, Sub-sistema F/Q/M
Outro grande grupo hidroquímico explotado está representado pelo Subsistema R3/Q3 do Sistema Paranoá. Neste
grupo, os Diagramas de Piper não mostram uma tendência definida de comportamento, uma vez que o caráter arenoso
das rochas presentes conferem às águas um baixo teor de íons dissolvidos. Os poços no Subsistema R3/Q3 estão
instalados no Complexo Penitenciário da Papuda, nas cidades de Sobradinho I e Itapoã e nos condomínios residenciais
da região de Sobradinho e do Jardim Botânico. Boaventura & Freitas (2006) citam que as classificações baseadas nos
íons mais abundantes podem se revelar inadequadas para estes casos.
Destacam-se ainda os casos de algumas áreas antropizadas nas quais se observa uma tendência para termos
cloretados sódicos (com teores de cloreto de até 25 mg/l), evidenciando a influência do processo de ocupação urbana

(Figura 2). Outra característica marcante deste domínio são a baixa dureza (abaixo de 10 mg de CaCO3/l) e os baixos
valores de pH (geralmente entre 4,5 e 5,5) oriundos da combinação entre a baixa alcalinidade e os elevados teores de
CO2 livre. Em áreas não antropizadas, os valores de condutividade variam entre 3 e 30 µS/cm. Os valores de pH abaixo
de 5 aumentam a solubilização do alumínio (Boaventura & Freitas, 2006), o qual é lixiviado pelas águas subterrâneas e
gera aumento em seus teores. O caráter ácido destas águas favorece também a corrosão dos elementos metálicos
presentes nos poços, forçando a adoção de tecnologias e materiais alternativos nos poços deste domínio.

Figura 2 – Diagramas de Piper para o Subsistema R3/Q3 em áreas preservadas (esquerda) e antropizadas (direita)
O terceiro domínio mais explotado pela CAESB é o Subsistema PPC (unidade psamo-pelítica-carbonática) com
15 poços em operação na região de Sobradinho II. Quando plotados no Diagrama de Piper, os resultados indicam uma
composição bicarbonatada sódica. O pH é sempre baixo (entre 4,8 e 5,8), haja visto que os poços da CAESB existentes
neste subsistema não atingiram as lentes carbonáticas existentes neste domínio. A condutividade varia em torno de 10 a
20 µS/cm
Já os poucos poços da CAESB situados sobre o Subsistema R4 mostram um caráter bicarbonatado cálcico, na
comunidade do INCRA-8, ou bicarbonatado sódico, na comunidade do Córrego do Arrozal, variações atribuídas às
diferentes litologias que compõem estes aqüíferos. O pH varia desde o caráter básico (em torno de 7,5 no INCRA-8),
até termos mais ácidos (em torno de 5,5 no Córrego do Arrozal). A condutividade varia entre 6 e 90 µS/cm e a dureza é
sempre baixa (entre 20 e 40 mg de CaCO3/l).
Por fim, a 5ª unidade hidrogeológica onde a CAESB explota águas subterrâneas para abastecimento de áreas
urbanas é o Sistema Araxá, na comunidade de Água Quente, próxima à cidade de Santo Antônio do Descoberto, em
Goiás. Os poços desta localidade apresentam um caráter bicarbonatado sódico, pH entre 5 e 6, condutividade entre 6 e
15 µS/cm e dureza baixa (menor que 20 mg/l).
Algumas correlações podem ser estabelecidas em função dos resultados obtidos nas análises. Destaca-se a
correlação entre os valores de condutividade elétrica e os teores de cloreto, para os poços em que a concentração dos
principais íons é naturalmente baixa, como e o caso dos poços do Subsistema R3/Q3 (Figura 3). Estas correlações são
bastante evidentes em ambientes antropizados, e podem servir como indicadores da qualidade atual dos aqüíferos.
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Figura 3 – Correlações entre a condutividade e os teores de cloreto para o subsistema R3/Q3
Considerando as limitações da classificação do aqüífero R3/Q3 utilizou-se a classificação hierárquica para
agrupar os dados obtidos nas amostras de água bruta, de acordo com o grau de “associação ou parentesco”. O método
da Árvore Hierárquica, associado ao método de Ward, foi empregado adotando-se ainda a distância euclidiana e a
normalização dos resultados por Z-Score. Quando analisadas as afinidades dos parâmetros dureza total, cálcio, sulfato,
alcalinidade total, magnésio, pH, carbonato e bicarbonato, este método permitiu a detecção de classes distintas dentro

do Sub-sistema R3/Q3. Também foi possível a distinção dos aquíferos já antropizados quando foram adicionados à
análise os parâmetros condutividade, sódio, potássio, cloreto e nitrato.
6 – CONCLUSÕES
O monitoramento qualitativo realizado pela CAESB em seus poços de produção vem se revelando uma
ferramenta bastante útil para a gestão de seus sistemas de abastecimento.
Este trabalho permite a classificação dos aquíferos explotados. De maneira geral, quando o pH é elevado
predominam os elementos alcalinos terrosos e as águas são bicarbonatadas cálcicas. Quando o pH é ácido, predominam
os metais alcalinos e as águas são bicarbonatadas sódicas. Também foi possível a identificação de eventuais variações
sazonais e áreas antropizadas. Estas caracterizações funcionam como subsídio a tomada de decisões quanto aos locais e
aos materiais mais favoráveis para a construção de novos poços.
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ABSTRACT
The presence of radon (Rn) gas in the interior of underground mines occurs due to decay of uranium and
thorium from rocks. When Rn-222, daughter of U-238, or Rn-220, daughter of Th-232, is inhaled by
humans, their decay products can be concentrated in the lungs and emitted α particles are totally absorbed by
the lung tissues. According to the National Committee of Radiological Protection, in the United States, 55%
of the total human radioactive exposure due to inhalation of Rn and their daughters. The concentration limits
defined by the International Commission on Radiological Protection - ICRP No 65, range between 500 and
1500 Bq/m3 for the galleries environment in underground mines. This work was performed to determine the
presence of Rn and the radioactive levels associated with this element in underground mines of fluorite and
coal from the State of Santa Catarina, South Brazil. Results from this study, obtained using Solid State
Nuclear Track Detectors (SSNTD), polycarbonate detector (LEXAN) and cellulose nitrate detector (CR-39)
show that a coal mine has low Rn levels, which are internationally acceptable. However, fluorite mines show
results much higher than the interval concentration of 500 to 1500 Bq/m3, established by the ICRP 65. It can
be inferred that this behavior is justified by the incompatible behavior of Rn and their daughter elements,
which concentrate in the hydrothermal fluids related to the fluorite mineralization.
KEYWORDS:
Radon concentration, Nuclear track detectors, CR-39, LEXAN.

INTRODUÇÃO
A existência de gás radônio (Rn) em minas
subterrâneas ocorre devido ao decaimento do uranio
e do tório presente nas rochas. Quando há inalação
de Rn-222, descendente do U-238 ou de Rn-220,
descendente do Th-232, seus produtos de
decaimento podem ser retidos nos pulmões e as
partículas α emitidas são totalmente absorvidas
pelos tecidos pulmonares. Estudos epidemiológicos
internacionais envolvendo trabalhadores de minas
subterrâneas de urânio e de outros bens minerais
detectaram um aumento considerável de casos de
câncer de pulmão nesse grupo de indivíduos.
De acordo com a Comissão Nacional de
Proteção Radiológica dos Estados Unidos da
América (Publicação NCRP 87), 55% da exposição
total do homem à radioatividade natural é devida à
inalação do radônio e de seus filhos.
O levantamento das concentrações de
radônio-222 em ambientes de minas subterrâneas no
Brasil vem sendo executado pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear, dentro de um projeto
nacional, com a participação do Instituto de
Geociências da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – IG/UFRGS.
Os limites de concentração preconizados pela
International
Commission
on
Radiological
Protection - ICRP em sua publicação No 65 estão

entre 500 e 1500 Bq/m3 para esses ambientes de
galerias de minas subterrâneas.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é determinar os
processos de enriquecimento de elementos
radioativos em rochas bem como as concentrações
de radônio e os níveis de radiação resultantes da
presença deste elemento em minas subterrâneas de
fluorita e de carvão no Estado de Santa Catarina.
DETECTORES DE RADÔNIO EMPREGADOS
Para a determinação da concentração de
radônio, foram utilizados dois tipos de detectores de
traços nucleares (SSNTD), o de policarbonato
LEXAN e o de nitrato de celulose CR39.
Esses detectores consistem essencialmente de
pequenas câmaras circulares de ionização, contendo
um ou mais filmes plásticos. O gás radônio penetra
naturalmente na câmara e o decaimento do próprio
Rn e de seus descendentes resulta em traços submicroscópicos das partículas alfa no plástico. Esses
traços são realçados por meio de um ataque
eletroquímico, para o LEXAN, e de um ataque
químico, para o CR-39, para que possam ser
contados em microscópio óptico. A obtenção dos
dados, dependendo das concentrações a serem
determinadas, exige tempos de exposição que
variam de 90 a 180 dias.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os detectores passivos de radônio são
instalados em galerias, corredores de acesso, salas
de reunião, almoxarifados, oficinas e shafts, locais
estes de maior circulação de pessoas. O período de
permanência dos detectores na mina é estabelecido
pelos detectores temporizadores, que são coletados
cerca de 20 dias após sua instalação e que, depois de
revelados e interpretados, permitem inferir o tempo
ideal de exposição dos demais detectores.
Após o período de exposição, os detectores
são coletados e enviados aos laboratórios da CNEN
e do IG/UFRGS.
O tratamento dos detectores tipo LEXAN
consiste num banho químico com adição de corrente
elétrica em um ataque eletroquímico por solução de
KOH 8M/etanol (4:1) sob corrente elétrica a 800 V,
3 kHz visando a revelação das lesões latentes
provocadas pelo radônio na superfície do filme
plástico do detector LEXAN. E para os detectores
do tipo CR-39, através de um ataque químico com
solução de hidróxido de potássio, KOH 30%.
Com isso as lesões que se apresentam em
tamanho extremamente reduzido, em torno de
angstrons, passaram a ter após o ataque
eletroquímico um tamanho aproximado de 150 µm,
possibilitando uma visualização da densidade dos
traços na superfície do detector em leitor de microfichas. Os traços registrados no detector CR-39 por
terem dimensões muito reduzidas, mesmo após o
ataque químico, são quantificados no microscópio
óptico comum.
RESULTADOS
Os resultados obtidos, até o presente, para
uma mina de carvão e outra de fluorita, variam
muito de um bem mineral para outro. Na Tabela 1
observam-se os pontos e valores de concentração de
cada ambiente estudado, para uma mina de carvão,
na região de Criciúma/SC.
Tabela 1: Dados para uma mina de carvão.na região de
Criciúma/SC.

Ponto
Galeria G1/T1 - Exaustão
Galeria G6/T74 - Refeitório
Galeria G6/T59 - Sala Dist.
Energia
Galeria 5 T26/T27 - Eixo
SN1
Galeria G4/T23 Borracharia
Galeria 2/T4 - Área
Desativada
Rampa G5 - Galeria de
Acesso

Concentração
Bq/m3
58±6
50±6
54±6
43±6
49±6
62±6
42±6

Na Tabela 2 observam-se os pontos de
instalação dos detectores e valores de concentração
de cada ambiente estudado, para uma mina de
fluorita, na região de Criciúma/SC.
Tabela 2: Dados para uma mina de fluorita na região de
Criciúma/SC.

Ponto
N152 - Frente de Lavra
N152 - Acesso p Rampa 3
N152 - Cruz. estrutura 1
N152 - Oficina mecânica
N152 - Mesa do café
N102 - Acesso p Rampa 1
N102 - Sala do Café
Outdoor - Garagem

Concentração
Bq/m3
3512±60
2702±53
1958±45
1817±43
1310±37
2024±46
1100±34
43±9

CONCLUSÕES
Observou-se na análise dos resultados, que a
mina de carvão apresenta valores de concentração
baixos e internacionalmente aceitáveis para o
radônio. A mina de fluorita, no entanto, apresenta
valores de concentração para o radônio muito acima
do intervalo de concentração de 500 a 1500 Bq/m3
preconizado pelo ICRP 65.
Esse comportamento pode ser explicado pelo
fato de que os elementos terras raras actinídeos
(ETRA), entre eles o urânio e do tório, possuem um
caráter incompatível, concentrando-se em rochas
mais diferenciadas, e em alguns bens minerais que
são produtos de atividade hidrotermal destas rochas,
como por exemplo, a fluorita.
ETAPAS POSTERIORES
Para determinação dos processos de
enriquecimento de radônio em minas subterrâneas
de fluorita e carvão do Estado de Santa Catarina,
serão realizadas análises mineralógicas e de teores
de elementos-traço em amostras de rochas e
minerais coletados nessas minas. Posteriormente os
dados obtidos através dessas análises serão
correlacionados com os teores de radônio
apresentados nas Tabelas 1 e 2.
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR METAIS NA LAGOA DO ARMAZÉM – TRAMANDAÍ - RS
COM AUXÍLIO NA LOCAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM UTILIZANDO O GPS
COM O MÉTODO SEMI-CINEMÁTICO CONTÍNUO
José da Silva LIMA1 (joselima@braintecnologia.com.br), Maria Conceição PESSOA1 (mariapessoa@braintecnologia.com.br), Carlos Vitor
BARCELOS1 (carlosvitor@braintecnologia.com.br), Maurício Antônio Franco VIEGAS1 (mauricioviegas@braintecnologia.com.br), João Felipe
Campos VILLAR1 (joaofelipe@braintecnologia.com.br). 1-BRAIN TECNOLOGIA.

Abstract: This work presents the results of superficial water sampling at the Armazém’s lagoon over 26 stations
spread in a 6.45 Km perimeter. The lagoon is situated at Tramandaí in Rio Grande do Sul State and has brine
characteristics. The field parameters collected were: pH, temperature, electrical conductivity (CE), dissolved oxygen
(OD) and redox potential (Eh). The parameters analyzed in laboratory were: Arsenic, Antimony, Barium, Berilium,
Cadmium, Lead, Copper, Chrome, Iron, Manganese, Mercury, Nickel, Silver, Selenium, Vanadium and Zinc.
Keyword: GPS, Contaminação, Águas Superficiais.
Resumo: O trabalho apresenta os resultados da amostragem de água superficial na lagoa do Armazém em 26 estações
em um perímetro de 6,45 Km, localizada no Município de Tramandaí, esta possui característica salobras. Os
parâmetros de campo foram: pH, temperatura, condutividade elétrica (CE), Oxigênio dissolvido (OD), potencial redox
(Eh). Os parâmetros para análise de laboratório foram: Arsênio, Antimônio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobre,
Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, Vanádio e Zinco.
1. INTRODUÇÃO
O uso da água, nas suas mais diversas formas, depende tanto da quantidade quanto da qualidade do recurso. No entanto,
o aspecto qualidade, em geral, tende a ser negligenciado na prática. Isto ocorre devido, muitas vezes, ao fato do usuário,
que necessita da água, desconsiderar a análise deste importante bem. Todavia esta situação tem mudado com o tempo,
ou seja, o estado da qualidade da água vem sendo foco de preocupação dos órgãos competentes, sendo por isso alvo de
monitoramentos e análises.
O município de Tramandaí esta localizado no litoral norte do Estado do Rio Grande do Sul. O rio Tramandaí estabelece
uma comunicação entre a lagoa e o mar, ou melhor, a comunicação se forma e o lago se estreita acima do ponto onde o
rio deita suas águas.
As lagoas do Armazém e Tramandaí formam o estuário de Tramandaí, estas não são profundas. A Lagoa Tramandaí
tem praias arenosas (ao sul), banhados (margem leste) e restingas (a sudoeste). Liga-se ao Atlântico por um canal que
foi regularizado pela barra de Tramandaí. Esta lagoa recebe as águas do rio Tramandaí (pelo norte) além do rio dos
Camarões, este não é mais do que um canal de ligação entre esta última e a lagoa das Custódias (Fonte:
www.tramandai.com.br).
2. OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo a espacialização e visualização da contaminação das águas superficiais, na lagoa do
Armazém localizado no município de Tramandaí, no estado do Rio Grande do Sul, através do georeferenciamento,
leitura dos parâmetros físico-químicos, amostragem e análise das águas superficiais da lagoa.
3. ÁREA DE ESTUDO
A área em estudo situa-se próximo à localidade de Tramandaí, litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, divisa com
o município de Osório, como apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Localização da área estudada.
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4. METODOLOGIA
As amostragens obedeceram às normas NBR 9897 e NBR 9898 da ABNT (1996). Foram coletadas 26 amostras totais,
considerando os seguintes parâmetros de campo: temperatura, pH, oxigênio dissolvido – OD, potencial redox – Eh,
condutividade elétrica - CE, sólidos totais dissolvidos – STD e salinidade (Tab. 1). Foi utilizado para tal medição um
multi-parâmetro da marca YSI - modelo 556.
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
Amostra

Temp

pH

Cº

OD

Eh

(CE)

STD

mg/L

mV

μS/cm

mg/L

Salinidade

LG-01

25.56

7.52

7.03

60

5095.1

3276.6

2.70

LG-02

26.18

7.58

6.84

66

3106.8

1975.0

1.58

LG-03

25.76

7.80

7.01

38

5524.1

3539.4

2.93

LG-04

25.69

7.62

6.95

60

4651.0

2983.6

2.44

LG-05

28.12

8.25

9.01

65

5837.3

3581.1

2.96

LG-06

26.55

7.69

7.32

59

4662.9

2943.9

2.41

LG-07

27.99

8.45

9.22

57

5978.5

3675.8

3.04

LG-08

28.08

6.89

6.79

62

4732.1

2904.8

2.37

LG-09

27.39

8.41

10.66

61

7012.1

4358.6

3.65

LG-10

27.82

8.53

9.87

77

6059.4

3737.6

3.10

LG-11

26.87

8.28

9.14

81

7522.1

4720.6

3.98

LG-12

27.30

8.59

10.06

62

6580.4

4097.0

3.42

LG-13

25.78

8.18

9.27

85

7241.8

4637.8

3.91

LG-14

26.51

8.26

9.15

76

7228.0

4566.5

3.85

LG-15

25.55

8.23

9.70

117

7.024

4.519

3.81

LG-16

26.32

8.18

9.58

76

7.241

4.591

3.87

LG-17

24.94

8.21

7.56

183

6.589

4.288

3.60

LG-18

25.33

7.69

9.52

178

7.013

4.530

3.82

LG-19

25.53

8.43

11.93

87

5.979

3.847

3.21

LG-20

27.42

8.64

13.56

72

6.060

3.765

3.12

LG-21

25.65

8.26

12.23

75

6.017

3.863

3.22

LG-22

28.33

8.95

11.42

11

6.928

4.234

3.54

LG-23

27.39

8.69

11.40

44

5.515

3.428

2.83

LG-24

27.50

8.63

11.00

41

5.912

3.667

3.04

LG-25

25.08

6.37

1.18

115

5.305

3.443

2.85

LG-26

26.34

6.44

3.74

92

5.501

3.486

2.88

Tabela 1 - Parâmetros Físico-Químicos das amostras de água superficial.

Os parâmetros para análise de laboratório foram: Arsênio, Antimônio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo,
Ferro, Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, Vanádio e Zinco (Tab. 2 e Fig. 2).
METAIS DISSOLVIDOS
Amostra

Cu

Fe

Limite
Intervenção

(5µg/L)

(300µg/L)

LG-01

0.54

252.9

LG-02

3.46

71.4

Se

Amostra

Cu

Fe

Se

Limite
Intervenção

(5µg/L)

(300µg/L)

(10µg/L)

4.9

LG-10

1.02

37.5

2.6

4.6

LG-11

1.15

29.8

3.1

4

(10µg/L)

Amostra

Cu

Fe

(5µg/L)

(300µg/L)

LG-19

8.02

52.2

9

LG-20

< 0,1

11.5

1.9

LG-21

1.14

23.7

3.6

LG-22

4.93

3.01

3.3

Limite
Intervenção

Se
(10µg/L)

LG-03

< 0,1

207.8

LG-12

3.15

24.8

2.9

LG-04

2.41

397.5

< 0,5

LG-13

1.47

198.2

6

LG-05

5.93

43.6

7.3

LG-14

3.28

14.9

LG-23

5.32

78.1

2.25

LG-06

1.43

81.1

8.41

LG-15

7.51

170.8

5

LG-24

2.58

331.5

2.05

LG-07

5.64

241.8

3.1

LG-16

4.76

404.5

5.6

LG-25

2.45

208.4

2.3

LG-08

10.3

78.8

7

LG-17

3.99

189.6

5.67

LG-26

3.66

344.8

955.4

LG-09

3.79

17.8

1.51

LG-18

2.85

22.3

5.5

10,30
3,50
0,10

404,50
136,09
3,01

955,40
41,77
0,50

28.5

Valor Máx.
Média
Valor Mín.

Tabela 2 - Resultados das análises de laboratório. Valores em vermelho estão acima dos limites de intervenção (CONAMA), para Cu, Fe e Se.

3

Os métodos utilizados para análise destes íons foram para Sólidos Totais: US EPA SW 846 – 3510C – Extração de
Líqüido-Líqüido em Funil Separador e para Metais: SMEWW 2540 B–B – Total de Sólidos Secos a 103-105ºC.
As amostras de água superficiais foram coletadas a 0,5m acima da interface sedimento-água devido a pouca
profundidade da lagoa, assim como as leituras dos parâmetros físico-químicos.
Para a locação dos pontos de amostragem foi utilizada a aquisição GPS com o método semi-cinemático contínuo (stop
and go) que se baseia na locação de um receptor que é mantido fixo enquanto outro é mantido móvel (Concar, 1989). O
tempo de ocupação nas estações móveis é reduzido a alguns minutos, ou seja, o suficiente para serem realizadas
observações em dois momentos épocas distintas; a antena móvel retorna à posição inicial; necessidade de se definir as
ambigüidades no início do processo, através do rastreio de uma base conhecida, ou do rastreio de uma linha de base
segundo a técnica do posicionamento estático ou ainda através do procedimento de troca de antenas (swap), os sinais
devem ser continuamente rastreados, evitando-se obstruções no percurso, a fim de que os valores determinados para as
ambigüidades permaneçam válidos durante o levantamento. Foi utilizado um receptor fixo modelo Z-Max, capaz de
observar as freqüências L1/L2 e respectivos códigos e um modelo móvel ProMark3, capaz de observar a freqüência L1
e respectivo código da constelação GPS, ambos de fabricação Magellan Navigation Inc./USA.
O aplicativo Ashtech Solutions 2.7 desenvolvido pela Magellan Navigation Inc./USA, foi utilizado para o
processamento e ajustamento dos dados. O Datum planimétrico adotado foi o mesmo do antigo SGB – Sistema
Geodésico Brasileiro, denominado SAD-69 (South American Datum - 1969) que utiliza como Elipsóide de Referência o
UGGI-67 cujos valores dos parâmetros são a=6.378.160,00 para o semi-eixo maior e f=1/298,25 para o achatamento.
Foi utilizado o Datum altimétrico de Imbituba (RN – 1A), definido pela estação maregráfica do porto da cidade de
mesmo nome em Santa Catarina. O sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) foi adotado como
forma de representação cartográfica dos dados.
A Figura 2 apresenta a área amostrada com as 26 estações locadas e os pontos com concentração acima dos valores
orientadores.

Figura 2 - Localização dos pontos de coleta das amostras.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De posse da localização das estações de monitoramento, das análises químicas e do plano de informação gerados, foi
possível coletar e especializar a toxidade em relação aos íons de Cobre, Selênio e Ferro das águas superficiais utilizadas
para recreação e extração de pescado da região em estudo. Dos 16 íons analisados 13 deles estão com as concentrações
dentro das normas recomendadas pelo CONAMA (2005).
Segundo o Art. 6º da Resolução Nº 357 do CONOMA, de 17 de Março de 2005, as águas da Lagoa do Armazém são
consideradas como salobras de acordo com o Parágrafo II do Capítulo I e podem ser classificadas como Classe 1, 2 e 3
de acordo com a Seção IV. Os íons de Cobre, Selênio e Ferro estão acima do limite de 5µg/L, 10 µg/L e 300 µg/L,
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respectivamente. Das 26 estações monitoradas, 12 possuem teores de Cobre, Selênio e Ferro acima dos valores
orientadores recomendado pelo CONAMA (2005). As estações de amostragem são apresentadas na Figura 3 com as
suas devidas concentrações.

Figura 3 - Mapas temáticos das amostras com valores das concentrações de Cobre, Selênio e Ferro segundo CONAMA (2005).

Dos três íons que estão acima dos valores orientadores recomendados, os íons de cobre e selênio são os que possuem
valores bem acima destes limites orientadores e são os que podem causar os maiores malefícios a saúde humana.
6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A explicação para as altas concentrações dos íons Cobre, Selênio e Ferro encontrados carecem de maiores informações.
Devem ser feitas mais investigações e análises químicas em outros pontos dentro de um perímetro maior da lagoa.
Seria interessante que fossem incluídos em estudos futuros análises em época diferente para quantificar e melhor
observar o problema da sazonalidade.
Recomenda-se a amostragem de sedimento de fundo em uma quantidade maior de estações das já georeferenciadas.
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DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES ANÔMALAS DE ARSÊNIO
NO SEDIMENTO DE FUNDO EM UMA BARRAGEM
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Abstract: This works presents the basic results of the bottom lake sediment sampling acquired at a levee
site that was used for recreation purposes for a long time. The results corresponds to 44 sampling stations
both at bottom sediments and interstitial waters.
Keyword: Arsênio, Folhelhos Pirobetuminosos, Sedimentos.
Resumo: O trabalho apresenta os resultados básicos da amostragem de sedimentos de fundo realizado
em uma barragem em que esta foi utilizada para recreação por longo tempo. São apresentados os
resultados referentes às 44 estações de amostragem de sedimento de fundo e águas intersticiais.
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O presente trabalho tem como principal finalidade a amostragem de sedimento de fundo e água intersticial realizado em
uma barragem no Estado do Paraná, Brasil, tendo como objetivo a pesquisa de Arsênio (As). Atualmente esta Barragem
tem superfície alagada de 561.366m² e uma profundidade media de 12m da lâmina d’água até a interface da
água/sedimento. Entre 1967 e 1991, a Barragem foi utilizada para o descarte de folhelho pirobetuminoso processado e
da água proveniente da lavagem do folhelho pirobetuminoso gerado no processamento. A Figura 1 apresenta a
localização da Barragem bem como as estações de amostragem para águas intersticiais e sedimento de fundo.

Figura 1 - Localização da Área Estudada e estações de amostragem.

A geologia regional no município de São Mateus do Sul está representada por rochas de cobertura sedimentar
paleozóica inserida no Grupo Passa Dois da Formação Irati de idades permianas, constituídas por depósitos de folhelhos
pirobetuminosos, betuminosos e pretos, desagregando-se em folhelhos finos e passando a cor por descoramento a
branco ou azul-claro. As rochas da Formação Irati ocorrem em toda extensão da frente da Serra Geral em Santa
Catarina, estendendo-se Paraná a dentro por Três Barras, São Mateus, Irati (modificado de Maack, 2001).
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Os folhelhos pirobetuminosos freqüentemente incluem estratos e bancos de calcáreos claros. As lentes calcáreas
incluídas pelos folhelhos betuminosos podem atingir espessura de muitos metros, constituindo, então, um elemento
morfológico particular na configuração da superfície do terreno.
O arsênio pode ser encontrado freqüentemente nos estados de oxidação +3 e +5. As espécies inorgânicas de arsênio
mais comuns se encontram na faixa de pH de 2 a 9 são a espécie neutra (H3AsO3) para o As+3 e os das espécies
parcialmente protonadas (H2AsO4- e HAsO4 -2) para o As+5.
As águas subterrâneas contêm predominantemente arsênio nas formas As+3 e As+5, ao passo que em águas de
superfície, as espécies As+3 e As+5 ocorrem concomitantemente com as espécies orgânicas ácido monometilarsônico
(MMA) e ácido dimetilarsínico (DMA). Ademais, quantidades consideráveis de As e diversos outros elementos podem
ser liberados ao meio ambiente com o uso de combustíveis fósseis (carvão, folhelho pirobetuminoso e petróleo). Assim,
no processo de exploração do folhelho pirobetuminoso são gerados diversos resíduos, entre eles: resíduo do folhelho
pirobetuminoso (processado ou não processado) e água utilizada no processo. A concentração de As total pode variar
em função da formação geológica do folhelho pirobetuminoso, sendo encontrado em torno de 25 μg/g no folhelho
pirobetuminoso retortado e 1,0 mg/L na água resultante do processamento do folhelho pirobetuminoso (modificado de
Duarte et al., 2006).
2. METODOLOGIA
As amostragens obedeceram às normas NBR 9897 e NBR 9898 da ABNT (1996). Para a realização das amostragens
dos sedimentos foram testados quatro amostradores: um Ponar, um tipo van Veen, um Grab Sampler-Eckman, e um
testemunhador Ambühl & Büher, tipo KB, sendo, este último, utilizado nessas amostragens (Fig. 2).

Figura 2 - Testemunhador Ambühl & Büher, tipo KB.

Esse Testemunhador é confeccionado em aço inox tendo um liberador duplo ativado por um mensageiro. As amostras
para as análises dos sedimentos foram coletadas em um liner de 50 cm de comprimento por 3 polegadas de diâmetro e
vertidas para um frasco de vidro de boca larga de capacidade de 2L. As amostras para as análises das águas intersticiais
foram conservadas no próprio liner na posição vertical para não haver perda de material. Os dois tipos de amostragem
foram acondicionados em caixa de isopor a uma temperatura de 4ºC.
O método de análise utilizado para Sólidos Totais foi o SMEWW 2540 B – Total de Sólidos Secos a 103-105ºC e para
Metais o SMEWW3120 B – Plasma Indutivamente Acoplado (ICP). Logo após a amostragem, o material e os
equipamentos utilizados foram descontaminados. Para a navegação na barragem foi utilizada uma balsa (Fig. 3).
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Figura 3 - Balsa utilizada para navegação.

3. NAVEGAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO
Foi utilizado o equipamento DGPS Max do grupo Csi-Wireless® com o software de posicionamento em tempo real
GTM PRO®, tendo como dados base os mapas e tabelas fornecidos pela contratante. Foi realizada uma navegação até
os pontos pré-determinados e fixada à posição no software de georeferenciamento. O sistema de correção via satélite foi
o OmniSTAR®.
Os princípios da navegação usados basearam-se no método das prospecções geológicas marinhas (Schlechte, 1996), as
quais utilizam sistemas de georeferenciamento em tempo real com uma precisão sub-métrica.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados, respectivamente, os resultados obtidos do sedimento de fundo e das águas
intersticiais em laboratório. As estações de monitoramento onde foram amostrados os sedimentos de fundo e as águas
intersticiais podem ser vistas na Figura 1.

Figura 4 - Estações de monitoramento dos sedimentos de fundo e das águas intersticiais.
RESULTADOS DAS ANÁLISES DE SEDIMENTOS DE FUNDO
(mg/kg)

Arsênio
Alumínio
Ferro
Magnésio
(mg/kg)

Arsênio
Alumínio
Ferro
Magnésio
(mg/kg)

Arsênio
Alumínio
Ferro
Magnésio
(mg/kg)

Arsênio
Alumínio
Ferro
Magnésio
(mg/kg)

Arsênio
Alumínio
Ferro
Magnésio

SD-01

SD-02 (a)

SD-02 (b)

SD-03

SD-04

SD-05

SD-06

SD-07

SD-08

42.5 ± 0.5
31660 ± 589
15405 ± 192
1763 ± 4.45

28.9 ± 0.3
30220 ± 189
14320 ± 62
1575 ± 19.95

26.1 ± 0.1
26010 ± 195
12745 ± 54
1459 ± 2.1

5.5 ± 0.3
6510 ± 12
4406 ± 26
399 ± 1.52

5.6 ± 0.2
5055 ± 31
4201 ± 77
340 ± 0.96

4.6 ± 0.4
8575 ± 125
5670 ± 7
437 ± 5.54

17.7 ± 0.7
9525 ± 65
7905 ± 20
621 ± 2.2

38.4 ± 0.2
32630 ± 386
18280 ± 333
1300 ± 5.3

26.5 ± 1.9
47630 ± 463
33025 ± 89
1355 ± 1.6

SD-11

SD-12

SD-13

SD-14

SD-15

SD-16

SD-17

SD-18

SD-19

36.2 ± 0.9
7820 ± 46
13980 ± 88
1697 ± 8

18.8 ± 0.9
7140 ± 17
11185 ± 60
1280 ± 5.1

66.6 ± 0.9
10765 ± 40
13720 ± 17
1010 ± 2.3

16.6 ± 0.8
10750 ± 113
6470 ± 87
585 ± 8.1

100.8 ± 1.6
22730 ± 69
20570 ± 77
1603 ± 1.3

47.4 ± 0.8
22965 ± 242
17075 ± 147
1668 ± 5.85

34.6 ± 1.2
26635 ± 207
14555 ± 184
1538 ± 6.65

48.5 ± 0.5
35880 ± 323
32430 ± 114
1823 ± 10.56

40.2 ± 0.3
35880 ± 85
14855 ± 97
1498 ± 10.8

SD-09
15.9 ± 0.2
5485 ± 30
7235 ± 90
828 ± 6
SD-20
52.5 ± 1.2
27175 ± 163
22755 ± 143
1781 ± 4.3

SD-10
31.9 ± 0.6
5690 ± 44
11095 ± 55
1222 ± 6.95
SD-21
11.1 ± 0.6
20105 ± 121
10875 ± 23.5
1111 ± 7.5

SD-22

SD-23

SD-24

SD-25 (a)

SD-25 (b)

SD-26

SD-27

SD-28

SD-29

SD-30 (a)

SD-30 (b)

16.9 ± 0.2
20855 ± 129
17560 ± 107
1319 ± 4.2

75.5 ± 2.6
39785 ± 99
18735 ± 598
1896 ± 12.9

55.4 ± 1.5
16530 ± 78
19085 ± 56
2677 ± 12.6

62.3 ± 7.4
28080 ± 98
29825 ± 131
1995 ± 8.9

40.9 ± 0.3
20160 ± 142
21495 ± 137
1471 ± 2.5

33.6 ± 1.7
14155 ± 342
10820 ± 77
1115 ± 18.6

22.5 ± 1
16250 ± 110
14745 ± 43
1898 ± 15.6

33.9 ± 4.3
27380 ± 191
17740 ± 203
2182 ± 2.6

32.2 ± 0.4
18500 ± 87
19850 ± 106
2481 ± 6.9

56.9 ± 2
41075 ± 99
19505 ± 112
1881 ± 11.1

60.6 ± 1.3
27990 ± 363
18565 ± 40
2179 ± 18.8

SD-31

SD-32

SD-33 (a)

SD-33 (b)

SD-34

64.5 ± 1.2
25660 ± 92
42360 ± 357
2465 ± 16

22.9 ± 1
28065 ± 107
18135 ± 61
2124 ± 12.6

52.2 ± 1.9
37485 ± 241
18890 ± 196
2098 ± 1.6

31.5 ± 0.8
31530 ± 236
15365 ± 155
1834 ± 5.5

53.1 ± 1.6
18590 ± 64
19180 ± 102
1822 ± 16.35

SD-40

SD-41

SD-42

SD-43

SD-44

31 ± 1.2
16910 ± 70
13960 ± 86
1127 ± 4.8

8.1 ± 0.3
14285 ± 160
5480 ± 23
633 ± 5.45

10.2 ± 0.8
12750 ± 97
7375 ± 69
580 ± 4.1

3.7 ± 0.7
10785 ± 92
3266 ± 28
415 ± 3.31

36.6 ± 0.5
31615 ± 79
14535 ± 111
1607 ± 3.25

SD-34
57.6 ± 0.8
18760 ± 67
20225 ± 78
1214 ± 3.6
SD-45
24.7 ± 0.7
36510 ± 282
16745 ± 59
1437 ± 8.55

SD-35

SD-36

SD-37

SD-38

SD-39

92.7 ± 1.9
26500 ± 284
34730 ± 323
1784 ± 10.6

29.1 ± 1.5
40090 ± 432
40090 ± 12.1
1841 ± 61

21.4 ± 0.9
25995 ± 275
16185 ± 151
1288 ± 13.45

14.5 ± 0.2
40250 ± 253
13390 ± 92
1182.5 ± 2.55

13.6 ± 0.5
16745 ± 174
10390 ± 136
1052 ± 4.5

SD-46
192.8 ± 3.8
24505 ± 199
22990 ± 26
1632 ± 10.35

Tabela 1 - Resultados das análises dos sedimentos de fundo.
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RESULTADOS DAS ANÁLISES DAS ÁGUAS INTERSTICIAIS

Água Intersticial
As Total

Água Intersticial
As Total

PW-01

PW-02

PW-03

PW-04

PW-05

PW-06

PW-07

PW-08

PW-09

% v/v

20.0

50.0

40.0

40.0

50.0

60.0

60.0

60.0

60.0

µg/L

1406.5 ± 18.9

223.3 ± 7.5

293.4 ± 17.9

295.1 ± 16.6

2614.1 ± 41.1

90.6 ± 0.4

188.9 ± 0.8

1959.8 ± 191.7

PW-11 (a)

PW-11 (b)

PW-12

PW-13

PW-14 (a)

PW-14 (b)

PW-15

PW-16

% v/v

30.0

50.0

60.0

50.0

55.0

50.0

55.0

60.0

µg/L

505.2 ± 9.3

199.8 ± 6.7

999.3 ± 20.6

1999.7 ± 32.3

1753.3 ± 47.7

1603.2 ± 17.6

1306 ± 187

805.7 ± 1.6

284.9 ± 28

PW-10
45.0
1208.6 ± 57.9

PW-17
60.0
1695.4 ± 20.9

Tabela 2 - Resultados das análises das águas intersticiais.

Observa-se que nas 46 estações amostradas de sedimentos de fundo e águas intersticiais, a estação SD-46, localizada na
porção sul, possui concentração de Arsênio (192,8 mg/Kg) no sedimento de fundo, sendo este acima dos valores
orientadores estabelecido pela CETESB (2005) de 150 mg/Kg. Nas águas intersticiais não foi observado nenhum tipo
de contaminação.
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados preliminares das análises de laboratório do sedimento de fundo mostram que, de todos os metais
analisados e apresentados na Figura 4, somente o arsênio apresentou concentração acima dos valores de referência em
uma estação de amostragem (SD-46). Não foi detectado nenhum tipo de contaminação na água intersticial.
Recomenda-se amostrar a porção do extremo norte da Barragem, já que aquela área não apresentou estações para
amostragem.
6. REFERÊNCIAS
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NAVEGAÇÃO GPS EM TEMPO REAL APLICADA À COLETA
DE AMOSTRAS GEOQUÍMICAS EM BARRAGENS
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Abstract: This paper shows the appliance of dGPS® metod using Omnistar® system on a
georreferenced geochemical sampling survey in a lake, applied to the contamination monitoring in
a levee. This work was done in a way compared to the big ocean bottom mapping surveys, but
adapted to the real time lake navigation and georreferenced geochemical sampling. Using this
technology, it is possible to make a continuous monitoring of the lake contamination in a short
period of time, in a way more viable economically, and with a much more precise georreferencing.
Keywords: GPS, Geoquímica, Barragem.
Resumo: Este trabalho aborda à aplicação do método dGPS® utilizando o sistema Omnistar®, na
navegação e no georeferenciamento dos pontos para a amostragem geoquímica no que concerne ao
monitoramento da contaminação de barragens. Baseando-se nas grandes prospecções do assoalho
marinho, adaptou-se este tipo de navegação em tempo real para o uso do georeferenciamento da
amostragem geoquímica em barragens. Com este recurso é possível realizar um monitoramento
contínuo da contaminação das barragens em um curto espaço de tempo com uma viabilidade
financeira bem mais acessível para a realização do estudo, e uma precisão de georeferenciamento
bastante elevada.
1. INTRODUÇÃO
A Navegação GPS hoje em dia está sendo muito difundida na área comercial para aplicações aeronáuticas,
náuticas, rodoviárias e em esportes de aventura. Através deste trabalho, pretende-se apresentar uma aplicação
mais científica para esta ferramenta, que pode auxiliar e muito na análise de dados de contaminantes no âmbito
da geoquímica em avaliações de barragens. Foi utilizado o método dGPS® concomitantemente com o sistema
Omnistar®, pois era imprescindível a escolha destes para uma caracterização com uma elevada taxa de precisão
dos pontos de amostragem. Utilizando os mesmos princípios de navegação das grandes embarcações náuticas,
que realizam prospecções geológicas marinhas como proposto por Schlechte (1996), as quais se utilizam de um
sistema de Georeferenciamento em tempo real e com uma precisão sub-métrica para a localização de pontos no
assoalho marinho, foi possível a realização do estudo. Adaptando-se este sistema de acordo com as normas
vigentes para a amostragem geoquímica foi possível realizar a navegação e a coleta dos pontos de amostragem
geoquímica da água superficial, água intersticial e sedimentos de fundo da área de estudo. Processo este que
gerou uma adequação total a área pois se tratava de uma barragem, sendo que esta possui peculiaridades
específicas.
O uso do GPS Diferencial se deu ao fato de que ele tem como propósito a remoção do efeito de disponibilidade
seletiva, erros atmosféricos, erros de relógio, e erros de órbita dos satélites, sendo assim aumentando a
integridade do sistema. Podemos afirmar de acordo com Rosa (2001) que a navegação foi em tempo real pela
seguinte descrição: A estação base transmite as correções dos erros das distâncias para os receptores remotos em
tempo real. O receptor rover (remoto) corrige estas medidas de distância, usando estas correções a estação base
obtém uma posição muito mais acurada. Esta é a estratégia do método dGPS® predominante usada na maioria
das aplicações em tempo real. O posicionamento usando correções geradas por rádio-estações obtém uma
acuracidade horizontal de 1 a 5 metros com 95% de confiança. Os Sistemas Omnistar® de curto alcance mais
sofisticados (10 a 15 km) podem alcançar o nível centimétrico, de acordo com o manual do fabricante (CsiWireless®, 2004).
2. OBJETIVOS
O trabalho apresenta como principal objetivo a implementação da navegação GPS em tempo real na coleta de
amostras geoquímicas em ambiente de barragens e similares. Outro objetivo importante é o georeferenciamento
das amostras com a mínima taxa de erro possível usando este tipo de sistema.
3. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo situa-se no município de São Mateus do Sul no estado do Paraná, próximo a cidade de
Araucária. A barragem fica próximo á montante do córrego Canoas (Fig. 1).
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Figura 1 - Localização da área de estudo.

4. METODOLOGIA
Para realizar a navegação foi utilizada uma embarcação do tipo balsa com área de 7,5m², peso de 500 kg com utilização
máxima de 5 ocupantes, a qual munida de um equipamento receptor dGPS® Max® do grupo Csi-Wireless® conectado
há um lap-top de marca Compaq®, série Evo®, utilizando o software de navegação GPS Track Maker®. Os pontos a
serem coletados foram previamente estabelecidos com padrão de coordenadas no datum horizontal: NAD83 e Sistema
de Projeção Geográfica, criando com estes, um mapa da região com os pontos a serem adquiridos (Fig. 2). Este mapa
foi confeccionado e importado para o software de navegação.

Figura 2 - Tela de navegação.

A metodologia usada foi a da navegação até os pontos pré-estabelecidos com o auxilio do dGPS® integrado ao software
de navegação, ao localizar cada ponto determinado, estabilizar a balsa na posição checando as efemériedes de cada
ponto no sistema e quando se verificasse a melhor posição possível com menor taxa de erro, seria “travada” a posição e
coletadas as amostras geoquímicas pertinentes à mesma. Após o levantamento de Campo os dados da coleta de
coordenadas dos pontos, foram processados com o software GPS Track Maker Professional® v4.0 para verificar a
acuracidade da aquisição e transformar o sistema de coordenadas para o padrão utilizado no Brasil sendo o datum
horizontal SAD-69 com o sistema de projeção planificada UTM (Universal Transverse Mercator), tal como sugere o
autor do guia de referência do software (Ferreira, 1998) e de acordo com Magalhães (1998). Após este procedimento os
dados foram também processados no software MapGeo2004® do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
para serem feitas as correções de ondulações geoidais no plano Z (que é o fator da Altitude ou Cota Altimétrica) que
segundo Magalhães (1998) são imprescindíveis.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a coleta de dados de campo e o processamento dos mesmos, os resultados das coordenadas dos pontos coletados e
os resultados das amostras geoquímicas foram incorporados há um banco de dados criado exclusivamente para efetuar a
interpolação dos dados. Posteriormente inseridos em um sistema SIG (Sistema de Informações Geográficas), puderam
determinar a correlação do estudo Geoquímico e Físico-químico da área levantada com a mínima taxa de erro no que
concerne ao posicionamento geográfico. Resultando em um produto final da análise geoquímica mais sofisticado. A
Figura 3 mostra o mapa temático de Oxigênio Dissolvido elaborado de maneira mais precisa devido ao método de
posicionamento diferencial.

Figura 3 - Mapa temático para Oxigênio Dissolvido (OD).

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Conclui-se com este que a Navegação GPS em tempo real é uma poderosa ferramenta para efetuar o
georeferenciamento das coletas de amostras Geoquímicas em Barragens, pois por se trabalhar em um ambiente que o
acesso é bastante restrito, são poucas as alternativas para se realizar o georeferenciamento da área o que na maioria das
vezes dificulta o estudo geoquímico ou o impossibilita tornando-o pouco viável financeiramente. Ferramenta esta que
pode suprir as necessidades de um monitoramento geoquímico contínuo e real, pois a sua utilização é de fácil operação
e de rápido processamento dos dados. Podem-se locar pontos de amostragem para fins Geoquímicos com uma taxa
muito baixa de erro no posicionamento com relação aos estudos previamente estabelecidos na área com amostragem em
períodos distintos. Recomenda-se que para cada área de estudo deverá ser realizados levantamentos prévios sobre as
condições de funcionamento e da empregabilidade do sistema na área, para que se verifique a viabilidade do
levantamento.
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Aplicação de Material Zeolítico na Remoção de Cromo de Solução Aquosa
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The removal of chromium from aqueous solution was tested using a zeolite bearing sedimentary rock from the Parnaíba
basin, northeastern Brazil. The present study contains the results for Cr (III) removal. The material was tested in two
grain size fractions: <177 µm (sample Zeo80) and <250 (sample Zeo60). Testes of ionic changes showed that the
removal of chromium (III) from solution is quite efficient for both samples, around 99% when the cation initial
concentration was 10 mg L-1. At higher initial concentrations, the sample Zeo80 was more efficient for chromium
removal probably due to its higher content of zeolite and smectite as shown by X ray difratometry and fluorescence
analyses. The time necessary for reaction to reach equilibrium is very low, around 1 hour for Zeo80 and 4 hours for
Zeo60.
Key words: zeolite, smectite, chromium
Introdução
O cromo pode ocorrer naturalmente em águas superficiais e subterrâneas, devido aos processos
biogeoquímicos que, muitas vezes, favorecem o seu enriquecimento na água (Nriagu & Niober, 1988). A atividade
industrial, porém, constitui a principal fonte de contaminação das águas, pois gera grandes volumes de efluentes
líquidos contendo metais em concentrações muitas vezes acima das determinadas pela legislação ambiental, que para o
cromo é de 0,05 mg L-1 (CONAMA Nº 357 /05).
Em águas naturais, o cromo ocorre nas duas espécies Cr (VI) e Cr (III) (Ure & Davidson 1995), sendo o Cr
(VI) facilmente transportado e o Cr (III) imóvel em pH > 5,5 (Losi et al, 1994). Os compostos de cromo são poluentes
importantes, uma vez que todos podem ser considerados tóxicos: compostos de Cr (VI) são muito tóxicos e
cancerígenos enquanto os compostos de Cr (III) são menos tóxicos e, em pequenas quantidades, necessários à
manutenção do metabolismo humano (Niagu & Niober 1988). Embora o Cr(III) seja menos tóxico do que o Cr (VI), ele
pode ser rapidamente oxidado a Cr (VI) no meio ambiente (Rai et al, 1989).
O método mais utilizado atualmente para remoção de metais pesados de efluentes é a precipitação química,
podendo ser feita, por exemplo, por meio da adição de uma base (geralmente hidróxido de cálcio) ao efluente, de modo
que haja a formação de precipitados sob a forma de hidróxidos e óxidos. Processos subseqüentes de sedimentação e
filtração são então realizados para que, posteriormente, a água tratada possa ser recuperada. Contudo, estas técnicas
tradicionais são inadequadas para o tratamento de grandes volumes de efluentes contendo metais pesados em baixas
concentrações, devido à baixa eficiência operacional e aos elevados custos de extração resultante deste processo
(Nerbitt & Davis 1994). Materiais alternativos como quitosana, apatita, argilas e zeólitas têm sido objetos de pesquisas
devido ao seu reduzido custo e a simplicidade do processo (Colella 1996, Dyer & Zubair 1998, Enzweiler & Bosso
2002, Carvalho et al, 2005).
A ocorrência de zeólita no Brasil está associada principalmente a rochas vulcânicas, como basaltos, se
restringindo, em geral, ao preenchimento de amídalas ou pequenas cavidades destas rochas, o que dificulta o seu
aproveitamento econômico (Fridriksson et al, 2001). A principal ocorrência de zeólita sedimentar em rocha do Brasil
foi descoberta em 1995 pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Esse depósito de zeólita ocorre associado a
arenitos juro-cretáceos da Formação Corda, Bacia do Parnaíba. Estudos geológicos e de caracterização mineralógica
indicaram a presença das variedades estilbita e laumontita, além de frações de esmectita e óxidos de ferro (Rezende &
Angélica 1999). Amostras deste material (denominado aqui, material zeolítico) foram utilizadas neste trabalho a fim de
se avaliar a possibilidade de sua aplicação na remoção de Cr (III) de soluções aquosas. Como em solução aquosa o Cr
(VI) ocorre na forma de CrO42-, que é um ânion, para ser removido da solução utilizando o material testado neste
trabalho, seria necessário a pré-redução do Cr (VI) a Cr (III) ou, então, a modificação do material a fim de torná-lo apto
a adsorver ânions. Dessa forma, o trabalho restringiu-se à remoção de Cr (III) de solução aquosa.
Materiais e Métodos
Foram utilizadas duas frações granulométricas do material zeolítico: <177 µm e <250 µm, denominadas
Zeo80 e Zeo60, respectivamente. A composição química das amostras foi determinada por FRX em um espectrômetro
Philips PW 2404 e a composição mineralógica foi determinada por DRX, utilizando-se o método do pó, (Laboratório
de Raios X, do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará), em um difratômetro Philips, modelo PW 3710.
A área superficial e o volume de poros foram determinados por adsorção de gases em um analisador Micromeritics
ASAP 2010 (Central Analítica do Instituto de Química da Unicamp).
Os testes de troca iônica foram realizados adicionando-se a 1,0 g de cada amostra, 60 mL da solução contendo
Cr (III). O sistema foi mantido sob agitação constante por tempo suficiente para que a reação atingisse o equilíbrio. A

fase líquida foi separada da sólida por filtração simples e as concentrações dos íons antes e após as reações foram
determinadas na fase líquida por espectrometria de absorção atômica (EAA - Perkin Elmer Analyst 400). Os limites de
detecção para a técnica são 0,07 mg L-1 para Zeoo80 e 0,08 mg L-1 para Zeo60. Na avaliação da influência do pH da
solução, o pH foi ajustado a 3, 4 e 5, por meio de adição de solução 0,1 mol L-1 de HCl. A influência da temperatura foi
avaliada mantendo-se o sistema a 25º, 40º e 60ºC em um banho termostático Polystat Cole Parmer.. A determinação da
capacidade de troca catiônica (CTC) seguiu procedimentos descritos na literatura (Bergaya & Vayer, 1997).
Os testes de dessorção foram realizados com amostras previamente submetidas a testes de troca iônica com
cromo. Estas amostras foram postas em contato com solução 2,0 M de CaCl2 e submetidas a agitação constante até o
equilíbrio da reação. A separação da fase sólida foi feita por filtragem simples e o cromo restante na solução foi
determinado por EAA.
Resultados e Discussão
As análises de DFX revelaram que ambas as amostras são compostas, principalmente, por esmectita, zeólita e
quartzo. Quanto a zeólita presente, a estilbita (Na2,Ca,K2Al2Si7O18.7H2O) apresentou o pico principal (2θ = 9,71º e d =
9,1 Å) mais intenso na amostra Zeo80, o que indica que a zeólita está mais enriquecida nesta amostra devido à
separação do quartzo durante o peneiramento. As análises de FRX revelaram uma elevada concentração de SiO2 nas
duas frações da amostra: 86,34% na Zeo60 e 79,9 % na Zeo80. O contrário acontece com a concentração de Al2O3:
5,04 % na Zeo60 e 7,6 % na Zeo80, devido, justamente, à separação do quartzo durante o peneiramento. Estas
características resultaram nos maiores valores de área superficial, volume de poros e capacidade de troca catiônica,
apresentados pela Zeo80, expressos na Tabela 1.
Tabela 1: Área superficial e volume dos poros das amostras Zeo 60 e Zeo 80.
Amostra

Área superficial (m2 g-1)

Volume dos poros (cm3 g-1) CTC (mg metal/ g amostra)

Zeo 60

11,78

0,0230

0,52

Zeo 80

16,39

0,0276

0,71

Os testes para determinar o tempo necessário para que a reação de troca iônica atingisse o equilíbrio
demonstram que a velocidade da reação é bastante elevada, sendo de 1 hora para a amostra Zeo80 e cerca de 4 horas
para Zeo60. Portanto, estes foram os tempos utilizados nos experimentos de troca iônica.
Os testes realizados com soluções contendo diferentes concentrações iniciais de Cr (III) demonstraram que a
eficiência de ambas amostras foi elevada e aproximadamente 99 % para uma concentração inicial de 10 mg L-1. A
concentrações iniciais mais altas, a amostra Zeo80 se mostrou mais eficiente do que a Zeo60, embora esta também
tenha apresentado bons resultados (Fig. 1).
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Figura 1: Remoção de Cr(III) de soluções contendo diferentes concentrações iniciais: Zeo60 (■) e Zeo80 (●).
A Figura 2 apresenta os resultados obtidos para a influência da temperatura na remoção do cromo. Observa-

se que houve um ligeiro aumento na retenção do cátion com o aumento da temperatura, tanto para a amostra Zeo60
como para Zeo80, demonstrando que o aumento da temperatura favorece o processo de adsorção. Porém este aumento
não produziu uma diferença significativa na remoção do cromo da solução. Além disso, a amostra Zeo80 apresentou
maior retenção do que Zeo60.
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Figura 2: Influência da temperatura na retenção de Cr (III) pelas amostras Zeo60 e Zeo80.
A Figura 3 mostra um aumento na retenção de cromo conforme ocorre o aumento do pH para ambas as
amostras. Isto ocorre porque, em valores reduzidos de pH, há grande concentração de íons H+ livres na solução, que
competem com os íons Cr3+ no processo de adsorção. Com o aumento do pH, a concentração dos íons H+ diminui,
favorecendo a adsorção dos cátions metálicos presentes na solução.
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Figura 3: Influência do pH na retenção de Cr(III) pelas amostras Zeo60 e Zeo80.
Os resultados dos testes de dessorção, realizados a fim de se avaliar a possibilidade de regeneração do
material, são apresentados na Figura 4. Ambas as amostras revelaram uma elevada capacidade de regeneração,
chegando a 90 % de liberação do cromo para a solução no caso da Zeo60, e 93 % no caso da Zeo80, em períodos de
tempo bastante reduzidos, de 3 horas para Zeo60 e cerca de 1 hora para Zeo80.
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Figura 4: Dessorção de cromo: Zeo60 (esquerda) e Zeo80 (direita)
Conclusões
O presente estudo indicou que o material zeolítico utilizado pode ser aplicado na remoção de cromo de
soluções aquosas. O processo de troca iônica mostrou-se dependente da concentração inicial do cromo e do pH inicial
da solução, porém, não é significativamente influenciado pela elevação da temperatura no intervalo avaliado (25 –
60ºC), o que pode reduzir, consideravelmente, o custo da aplicação deste método. Para a concentração inicial de cromo
de 10mg L-1 e remoção de cerca de 99% nos testes com as duas frações, a concentração do cátion em solução, ao final
da reação, é baixa e muito próxima do limite de detecção da técnica utilizada (EAA). Este método mostrou-se indicado
para remoção de Cr (III) em soluções contendo baixas concentrações de cromo e que são normalmente as encontradas
na natureza.
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Abstract. The area chosen for this report is São Lourenço city, in Minas Gerais state, known as one of the most
complete area where happen occurrences of mineral waters gasified naturally and with distinct therapeutical actions.
The knowledge of the hydrogeochemical and the geology of the region represents important tool to characterize the
aquifer system responsible by the variety of the mineral contents found in this natural waters. A continuous monitoring
of the quality of the mineral waters, beyond the scientific knowledge of the area is that can guarantee the sustainability
of this natural resource.
Palavras-chave: hidrogeoquímica, água mineral, análises químicas.

1.

INTRODUÇÃO

A cidade de São Lourenço, região do Circuito das Águas de Minas Gerais, apresenta um sistema aqüífero
muito especial, no tocante à geologia, hidrogeologia e hidroquímica. É uma região com diversificação de águas
minerais, que por sua composição, tem ações terapêuticas reconhecidas internacionalmente.
As preocupações com a questão ambiental e a preservação das águas minerais existentes, afloram no seio das
comunidades, um sentimento da necessidade de ações conjuntas de proteção destes aqüíferos. Cientificamente, para
proteger é preciso conhecer a geologia, hidrogeologia e é através de um monitoramento quali-quantitativo destas águas,
que serão formados históricos de dados capazes de subsidiar programas de gestão responsável adequados ao
aproveitamento sustentável deste recurso natural.
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.

São Lourenço, comporta uma das mais completas e complexas estâncias hidrominerais do País, que faz parte do
Circuito das Águas do Sul de Minas Gerais, onde se encontram ocorrências de águas minerais gaseificadas naturalmente
e com ações terapêuticas bem distintas. Situa-se no sul de Minas Gerais, ao pé da Serra da Mantiqueira, com 873 metros
de altitude, com sua posição determinada pelas coordenadas geográficas de 22º 06’ 59” de latitude sul e 45º 03’ 16” de
longitude oeste (IGA, 2000). Dista de 518 km de Belo Horizonte, a capital do estado, de 333 km do Rio de Janeiro e de
327 km de São Paulo. É o segundo menor município de Minas Gerais, com 57,2 km2 de área demográfica (IGA, 2000) e
com 38.412 habitantes (IBGE–dados preliminares, 2002).
3.

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA DA REGIÃO

Segundo Mesquita et al. (2001), em termos geotectônicos, a área situa-se no extremo sul de domínio de
influência da faixa do Alto do Rio Grande, que se localiza ao sudoeste do Cráton de São Francisco, de embasamento
arqueano. Observa-se uma interação entre o Bloco Paraná e o Bloco São Francisco. Estudos recentes denominam
Cinturão de Cisalhamento Atlântico a toda conformação geológica da região.
Segundo CPRM (1999), na região encontra-se rochas do grupo Andrelândia, Complexo Paraisópolis. Esta
unidade é caracterizada por de biotita-gnaisse granatíferos ou não, bandados com intercalações de anfibolitos,
micaxistos, com veios pegmatóides, preenchendo fraturas.
A complexa geologia da região corresponde à diversidade de águas minerais existentes num município de
pequena extensão demográfica, mas com uma riqueza de litotipos geológicos interagindo com as águas e propiciando a
riqueza mineralógica existentes nestas.
Os aqüíferos são do tipo fraturado, em rochas gnáissicas cisalhadas. As surgências encontram-se em sedimentos
aluvionares cenozóicos, argilo siltosos, recobertos por uma camada de argila orgânica de até 9,0 metros de espessura.
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De acordo com Hirata et al. (1994), São Lourenço apresenta duas unidades hidrogeológicas distintas através das
confrontações de dados hidrodinâmicos e hidroquímicos, que são:
•
Unidade I : caracterizada por maior velocidade das águas subterrâneas e menores tempos de trânsito. São águas
que apresentam maiores influências de recarga e aportando águas menos mineralizadas;
•
Unidade II: caracterizada por maiores tempos de trânsito e menor velocidade das águas. Ocorrem mais
próximas ao centro da bacia aluvionar cenozóica. São águas com pouca influência da recarga de águas mais leves,
provenientes de estratos mais profundos do aqüífero e estão mais próximas às áreas de descarga.
As ocorrências das águas minerais situam-se próximas à confluência do córrego São Lourenço com o Rio Verde.
As fontes de águas minerais concentram-se no “Parque das Águas”, onde são captadas 9 fontes para uso público e
engarrafamento: Sotto Mayor (Sulfurosa), Alcalina, Andrade Figueira (Magnesiana), Oriente (Gasosa), Vichy (Nova
Alcalina), José Carlos de Andrade (Carbogasosa), Ferruginosa e os poços Primavera, e poço 08 no Parque II.
As águas minerais são do tipo bicarbonatadas sódica, mistas e frias (entre 20 e 22°C), carbogasosas, não
radioativas, sulfurosa na fonte Soto Mayor e ferruginosas nas fontes Sotto Mayor, Alcalina, Vichy, Ferruginosa, Poço
07, 08 e Primavera 1.
Em São Lourenço apenas algumas fontes apresentaram-se radioativas (Hirata et al., 1994).
4.

ESTUDO DE CASO : ANÁLISE QUALITATIVA DE UM POÇO DE ÁGUA MINERAL

Os sistemas de monitoramento ambiental têm sido uma aplicação para as sondas multiparâmetros de medição
da qualidade da água. Atualmente, as sondas comercialmente encontradas, abrangem parâmetros como oxigênio
dissolvido, condutividade, salinidade, sólidos totais dissolvidos, resistividade, temperatura, pH, potencial de óxidoredução, turbidez, nível, vazão, nitrato, amônia, cloreto e clorofila.
Diante dos parâmetros analisados pelas sondas, destaca-se a condutividade, que em geral utiliza um sensor com
4 células de eletrodos de níquel puro, com faixa de medição de 0 a 100mS/cm, e exatidão de ±0,5% da medida e
dependendo da sonda utilizada, pode atingir até 200 metros.
Os sólidos totais dissolvidos são obtidos a partir da condutividade que é multiplicada por uma constante de
conversão simples, obtida através do método de secagem e pesagem dos sólidos contidos na amostra. Quanto a turbidez,
a metodologia aplica um sensor de turbidez nephelométrico, que é um sensor óptico, 90° de espalhamento com
limpador mecânico, de faixa de medição de 0 a 1000 NTU, e de exatidão de ± 5% da medida ou 2 NTU, podendo
atingir a profundidade de 66 metros.
Para a medida de pH, utiliza-se de um eletrodo de medição e um eletrodo de referência, separados por uma
parede de vidro. O eletrodo de referência é um eletrodo permeável imerso em uma solução, fornecendo uma tensão
estável de referência, normalmente 0 Volt. Já o eletrodo de medição é envolvido por uma membrana sensível ao pH que
permite uma certa difusão em função da concentração de íons de hidrogênio no meio, dando origem a uma tensão
proporcional ao pH. O sensor de pH é muito sensível e deve ser sempre calibrado a cada medição.
Para medida de Temperatura, utiliza-se um termistor, com faixa de medição de –5 a 45°C e de exatidão ± 0,15
°C atingindo a profundidade de 200 metros.
Demais parâmetros como nitrato, cloreto e amônia, as sondas utilizam eletrodos de íons seletivos. No Brasil, há
poucos estudos sobre a aplicação destes sensores. Segundo os representantes comerciais, como são sensores de
eletrodos seletivos, não são recomendados para monitoramento contínuo, uma vez que podem sofrer interferências e
degradação.

4.1.

Poço de Estudo

O poço em questão é particular e foi construído em abril de 2005 próximo de São Lourenço, conforme figura 1.

Figura 1: Localização Geográfica do poço 1R
Foram disponibilizados dois tipos de sondas comerciais. As sondas da Hydrolab, séries 4, através do
representante no Brasil, Campbell Scientific e a sonda da YSI Incorporated Environmental, YSI 6820.
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4.2.

Coleta das Amostras e Análises

A metodologia de análise constou de uma amostragem in loco, seguindo os procedimentos de amostragem e
preservação adotados pelo Standard Methods e em acordo à norma NBR 9898.
Foram medidos em campo o pH, a condutividade elétrica e a temperatura das amostras, utilizando aparelhos
eletrônicos portáteis (eletrodos seletivos) e um termômetro, todos calibrados previamente em Laboratório da
Universidade e também os respectivos posicionamentos geográficos (GPS-Global System Position). Também em campo
foram analisadas as amostras de água, com as sondas contendo os sensores de pH, condutividade, Temperatura,
Oxigênio dissolvido, condutividade e Turbidez. A sonda da Hydrolab foi calibrada com padrões da própria
fornecedora. A sonda da YSI, a calibração ocorreu in loco e com padrões rastreáveis, preparados pelo Cetesb.
A coleta da amostra seguiu os procedimentos de amostragem e preservação da NBR9898, bem como as
orientações enviadas pelo LAMIN.
A análise dos íons metálicos Al, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn, Li, Ba,Ca e Mg foi realizada pelo
Espectrômetro de Emissão Atômica com fonte de Plasma Indutivo (ICP-AES). As determinações de Na+1 +K+1, foram
realizadas por Espectrofotometria de absorção Atômica (FAAS). A determinação dos ânions fluoreto, cloreto, sulfato,
brometo, nitrato e fosfato, utilizaram-se Cromatografia Iônica, equipamento DIONEX, DX-100 com detector de
condutividade elétrica.
Para as análises de alcalinidade pelo método via aquosa, é realizada a Titulometria com HCl 0,02N, e detecta-se
a alcalinidade total da amostra.
Os dados provenientes das sondas multiparâmetros foram armazenados no datalogger, que consiste num
sistema de acumulação de dados que se encontram ligados às sondas.
A tabela 1 e a figura 2 mostram a localização e a descrição do poço de captação, onde foram realizados os
testes. O poço é tubular profundo, sendo a profundidade de 168 metros. O diâmetro de revestimento do poço é de seis
polegadas e o perfil litológico é gnaisse com microfraturas, que corresponde ao Pré-cambriano gnáissico.
Tabela 1. Descrição do Poço.
Poço
P1R

Construção
Coordenadas
Tubular- abril- Latitude 22°05’48” S
2005
Longitude 45°01’55” W

Vazão
1200 l/h

Altitude
884 m

Profundidade NE
168 m
57,62 m

ND
74,20 m

Quanto aos dados analíticos do Poço1R, as análises in loco de condutividade, pH e temperatura foram
realizados com os aparelhos portáteis e também com as Sondas comerciais da Hydrolab e da Yellow Spring, série 6000,
especificamente a sonda YSI-6820, cujos dados estão representados na tabela 2. Para facilitar identificação, denominouse a sonda da Hydrolab, sonda H e a sonda da YSI, como sonda Y.
Tabela 2: Resultados Analíticos com Sensores
Parâmetros
Análises
Portáteis
pH
7,55
Turbidez ( NTU)
Temperatura °C
23,1
Condutividade mS/cm
0,210
TDS – Total de Sólidos Dissolvidos
Oxigênio Dissolvido conc

Aparelhos Análises – Sonda H
Média – 30 dados
7,8
0,6
24,2
0,184
6,0

Análises-Sonda Y
Média – 200 dados
7,44
0,4
23,7
0,187
0,116
4,0

Foi realizada a coleta de água para ser analisada pelo LAMIN, cujos resultados encontram-se na tabela 3.
Segundo QUEIROZ (2004), os testes analíticos são indispensáveis para a classificação de uma água e para
indicar sua qualidade. Um parâmetro importante para designar a mineralização, é o resíduo seco a 180°, e no caso de
águas minerais com resíduo seco de 100 a 250 mg/l, representa uma água de média mineralização, que é o caso da água
em estudo.
Segundo o laudo citado, os resultados permitem descrever uma “Água mineral fluoretada e litinada”, desde que
os resultados sejam confirmados através de análise química exigida pelo DNPM, quando da fase de aprovação, segundo
o Código de Águas Minerais. Esta água apresentou uma composição provável: bicarbonato de cálcio: 102,504 mg/l;
bicarbonato de potássio: 3,150 mg/l; bicarbonato de sódio: 82,602 mg/l; bicarbonato de magnésio: 16,320 mg/l; cloreto
de lítio: 0,060 mg/l; fluoreto de sódio: 0,941 mg/l; fluoreto de lítio: 0,006 mg/l; sulfato de bário: 0,054 mg/l; sulfato de
estrôncio: 0,574 mg/l; sulfato de cálcio: 3,086 mg/l. Os resultados das espécies iônicas encontram-se na tabela 4.
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Tabela 3: Resultado Analítico da Amostra do Poço1R
Parâmetros
Resultados
Parâmetros
pH
7,83
Fluoreto
Condutividade 25°C
0,234 mS/cm
Ferro total
Turbidez
0,4UT
Lítio
Resíduo de Evaporação 180°
159,65mg/l
Magnésio
Dureza total CaCO3
76,50 mg/l
Potássio
Oxigênio consumido
0,7 mg/l (ácido)
Silício
Nitrato
Menor 0,1 mg/l
Sódio
Sulfato
2,5 mg/l
Cálcio
Bicarbonato
152,69 mg/l
Estrôncio
Fonte: Laboratório de Análises Minerais – LAMIN (2006)

Tabela 4: Resultados Analíticos Laboratoriais
Íons Maiores
Cálcio
Magnésio Sódio
mg/l
26,25
2,71
23,12
Meq/l
1,31
0,223
1,005

Potássio
1,23
0,031

Resultados
0,43 mg/l
0,045 mg/l
0,014 mg/l
1,71 mg/l
1,23 mg/l
12,48 mg/l
23,12 mg/l
26,25 mg/l
0,274 mg/l

Bicarbonato Cloreto
152,69
0,05
2,502
0,001

Sulfato
2,5
0,05

Nitrato
0,0
0,001

Com os resultados obtidos das análises laboratoriais (Tabela 4), esta água pode ser classificada no Diagrama de
Piper como Bicarbonatada Cálcica.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de um monitoramento de parâmetros físico-químicos de águas subterrâneas, em especial
águas minerais, de forma abrangente, contínua e de baixo custo, padronizada, permite identificar respostas em tempo
real e ao mesmo tempo gerar informações que podem ser estudadas e analisadas estatisticamente in loco, ou através de
coleta de dados por algum sistema de informatização. Através de sensores, o estudo fica mais flexibilizado, podendo ser
realizado com a periodicidade necessária e principalmente onde a coleta de dados poderá fornecer um histórico que
possibilite o reconhecimento de uma área e principalmente de indicativos de contaminação, relações de recarga,
mineralização e conhecimento da hidroquímica.
O tema Águas Minerais ainda é de pouco conhecimento no Brasil, mas de muito interesse e importância.
Portanto, a gestão deve estar baseada em um histórico de dados altamente confiáveis. Como instrumento de gestão, o
monitoramento das fontes deve ser suporte à elaboração de planos de uso e ocupação das bacias de recargas nas
estâncias hidrominerais, garantindo a sustentabilidade deste recurso natural.
6.
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Abstract
The variation of the chemical composition of tourmaline group minerals was studied in several gem-quality bearing
ocuurrences of the Borborema Pegmatitic Province (BPP) in northeastern Brazil. The results were compared with usual
indicators of the degree of fractionation like pegmatite mineral paragenesis, chemical composition of garnets and
spinels and trace element geochemistry in white micas and K-feldspar. The comparison indicates that pegmatites with
low degree of fractionation contain only black tourmalines and that gem-quality tourmalines (usually elbaite) occur in
highly fractionated pegmatites of the complex spodumene or lepidolite subtypes, in the most evolved parts of these
pegmatites, e.g. in the transition of the intermediate zone to the quartz core, within the quartz core, replacement pockets
or vugs. It was also observed that the high gem-quality turquoise blue “Paraíba Tourmaline” bearing pegmatites are
those which reach the highest degree of fractionation and are distinguished by the presence of abundant black comb textured tourmaline in the border zone and by iron poor, quartzitic or metaconglo meratic wall-rocks. The widespread,
almost omnipresent occurrence in the pegmatites of the BPP and the intensive compositional variation of the
tourmalines enables the use of them as tracers of the degree of fractionation of the host-rock.
Key words: Paraíba tourmaline, common gem elbaite, degree of fractionation
Introdução
Turmalinas com qualidade gemológica a nível mundial estão freqüentemente hospedadas em pegmatitos de
elementos raros da família LCT (enriquecidos em Li, Cs e Ta, conforme Cerný, 1989).
Desde a descoberta das primeiras turmalinas de qualidade gemológica na Província Pegmatítica da Borborema
(PPB), já na primeira metade do século XX (Moraes, 1938; Johnston Jr., 1945; Rolff, 1946, entre outros) até o presente
momento não há u m estudo geoquímico que permita distinguir entre pegmatitos hospedeiros de turmalinas de qualidade
gemológica na PPB de outros desprovidos das mesmas, ou relacioná-las ao nível de fracionamento da rocha hospedeira.
Numa primeira tentativa de abordagem deste aspecto, variações composicionais em turmalinas foram
comparadas com os diferentes níveis de fracionamento da rocha hospedeira identificados com base nas paragêneses
minerais, na variação do conteúdo em elementos traço em feldspato e mica, e na variação composicional de granada e
gahnita em alguns pegmatitos portadores de turmalinas com qualidade gemológica da PPB. As turmalinas gemológicas
“comuns” ocorrem em cores diversas (verde, vermelha/rósea, azul, etc.) às vezes zonadas (notadamente a variedade de
turmalina melancia), em pegmatitos como Boqueirão (complexo, subtipo espodumênio). Já a excepcional turmalina
“Paraíba”, elbaíta de cor azul turquesa com brilho peculiar, ocorre geralmente em pegmatitos mais diferenciados, como
São José da Batalha, Quintos e Capoeira (supostamente do tipo complexo, subtipo lepidolita ou tipo albita).
Metodologia
As análises químicas em turmalina, granada e gahnita estudadas foram realizadas por microssonda eletrônica
(MSE) no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (USP).
Utilizou-se um equipamento JEOL, modelo JXA-8600, de 5 espectrômetros (4 WDS e 1 EDS) sob condições de 15kv e
20 nA, com diâmetro do feixe de 3µm e tempo de contagem de 30 segundos. Os cristais analisadores foram TAP, PET e
LIF, com os seguintes padrões internos: wollastonita (Si-Kα, Ca -Kα), TiO2 (Ti-Kα), anortita (Al-Kα), olivina (Fe-Kα),
espessartita (Mn-Kα), diopsídio (Mg-Kα), microclina (K-Kα), albita (Na-Kα), ZnO (Zn-Kα), fluorita (F-Kα), CuO
(Cu-Kα), Cr2 O3 (Cr-Kα), Y2 O3 (Y-Lα).
Os elementos Si, Al, Mg, Mn, Ca, Na, K, Ti, P, Fe, Zn, Rb, Sr, Ga, Ba presentes em micas e feldspatos foram
analisados quantitativamente por fluorescência de raios-X (XRF). Utilizou-se um espectrômetro de fluorescência de
raios-X marca Rigaku, RIX 3000, equipado com tubo de ródio (Rh), do NEG-LABISE, Departamento de Geologia,
UFPE. O método utilizado na confecção de pastilhas para análise foi a da fusão do pó, com proporção de 5:1 de
tetraborato de lítio (Li2 BO4 )/amostra.. Usou-se o método analítico de curvas de calibração obtidas a partir de materiais
de referência certificados.

Distribuição e Geoquímica das Turmalinas da PPB
Nos pegmatitos pouco fracionados, como os do tipo homogêneo ou berilo-columbita, as turmalinas negras
ocorrem em todas as unidades, inclusive no núcleo e corpos de substituição, quando existentes.
Já nos pegmatitos mais diferenciados, portadores de turmalinas gemológicas, as turmalinas negras ocorrem
geralmente nas zonas I, II (ricas em Mg – dravita) e parte da zona III (ricas em ferro – schorlita). As turmalinas
gemológicas (ricas em Li e Al - elbaítas) ocorrem na parte interna da zona III, já nas proximidades do núcleo, crescendo
geralmente de uma zona de albita para o interior do núcleo de quartzo, ou ainda em corpos de substituição.
Dados químicos de MSE das turmalinas com qualidades gemológicas (Soares, 2004) registram que trata-se
sempre de elbaíta, embora às vezes com significativa presença do componente rossmanita. Têm baixo conteúdo de Ca e
K, Fe moderado (este último menor ainda para a turmalina Paraíba) e com vacância de até 0,49 apfu. O conteúdo de Mg
geralmente é muito baixo (<0,03 apfu) e o de F normalmente abaixo de 0,50 apfu. A “turmalina Paraíba” é
notavelmente enriquecida em cobre (até 2,50% em peso de CuO), conforme Ahmadjan et al., 2006.
A partir dos diagramas (Fe+Mg) versus Fe, Mg, Mn, Licalculado e Al(Y), propostos por Jolliff et al. (1986),
conforme Fig. 1, é possível visualizar uma nítida variação na composição química das turmalinas durante o processo de
cristalização dos pegmatitos estudados, desde a zona de borda (Zona I) até o núcleo (Zona IV) (Boqueirão, Capoeira 1 e
2 e Quintos). Observa-se que:
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Figura 1 – Diagrama (Fe + Mg) versus Fe, Mg, Mn, Licalc, Al(Y) para as turmalinas estudadas

a) O conteúdo de Fe é alto no início da cristalização (zona I), sofrendo pequeno incremento às expensas do decréscimo
simultâneo de Mg e posteriormente sofre um decrécimo (juntamente com o Mg, às exp ensas do enriquecimento de Al),
chegando a cristalizar elbaítas com pouco Fe (nas turmalinas “Paraíba”, seu valor é quase nulo, pois quase todo o Fe já
foi consumido).
b) O conteúdo de Mg é alto no início da cristalização e sofre um decréscimo contínuo (em amostras das zonas II e III
externa), chegando a valores muito baixos quando da cristalização das elbaítas na zona III interna ou no núcleo.
c) O comportamento de Mn, do Licalculado e Al (no sítio Y) são similares: no início da cristalização seus conteúdos são
muito baixos, havendo um aumento ao longo do processo de cristalização dos pegmatitos.
d) Já nas turmalinas mais fracionadas há um decréscimo do Mn e um aumento de Al não acompanhado por aumento de
Li, mas compensado pelo aumento da vacância no sítio X.
Deduz-se destas observações que a composição das tumalinas varia fortemente com o grau de fracionamento
do magma pegmatítico.
A química mineral de outras fases minerais presentes indicam que os pegmatitos hospedeiros destas turmalinas
têm níveis de fracionamento variando entre moderado a alto, conforme mostrado a seguir:
a) Para os pegmatitos hospedeiros das turmalinas gemológicas “comuns” (Boqueirão, por exemplo), temos: K-feldspato
[K/Rb 34-59]; mica branca [K/Rb 10-69]; granada [Mn/(Mn+Fe) 0,62-0,69];
b) Para os pegmatitos hospedeiros da “turmalina Paraíba” (Quintos e Capoeira 2), temos: K-feldspato [K/Rb 8-109];
mica [K/Rb 8-33]; granada [Mn/(Mn+Fe) 0,68-0,92]; gahnita [Zn/Fe 13,7-22,6].
O nível de fracionamento alcançado pelos pegmatitos hospedeiros de turmalinas gemológicas “comuns” são
consistentes com os observados em pegmatitos de outras partes do mundo, tais como os pegmatitos do Maine estudados
por Wise (2005).
Os pegmatitos hospedeiros de turmalina “Paraíba” alcançaram um alto nível de fracionamento, atestado não
apenas pela química mineral de outras fases (mica, feldspato, granada e gahnita), mas também pela paragênese mineral
que inclui espessartita com razão elevada de Mn/(Mn+Fe), morganita, cesstibtantita e poucos ou nenhum fosfato de Fe.
Também uma característica importante em pegmatitos hospedeiros de turmalina “Paraíba” é a presença de
turmalina negra (geralmente dravita), em pente, na zona de borda, reflexo da saturação precoce do magma pegmatítico
em boro. Este aspecto também foi observado por Selway et al (2000), no pegmatito Tanco, Canadá, onde turmalinas
(schorlita-foitita) ocorrem na zona de borda, perpendicularmente ao contato do pegmatito.
Conclusões
Pegmatitos pouco fracionados da PPB, do tipo homogêneo ou berilo-columbita, produzem apenas turmalinas
negras. Turmalinas de qualidade gemológica ocorrem em diversos pegmatitos de elementos raros da PPB que de acordo
com dados químicos de minerais como feldspato, granada, e gahnita, e da paragênese mineral alcançaram níveis
elevados (complexo, subtipo espodumênio) a mais elevados (complexo, subtipo lepidolita ou tipo albita) de
fracionamento, plenamente de acordo com a literatura internacional.
As excepcionais elbaítas conhecidas como turmalina “Paraíba” ocorrem apenas em pegmatitos mais
diferenciados do que os que produzem turmalinas gemológicas “comuns”, atestado pelos dados de química mineral de
outras fases como mica, feldspato, granada e gahnita, além de sua paragênese mineral.
Conclui-se que dados químicos de fases minerais como mica, feldspato, granada, gahnita, etc., que refletem o
grau de fracionamento dos pegmatitos podem ser utilizados como indicadores geoquímicos para a prospecção de
turmalinas de qualidade gemológica, associado a paragênese mineral e outros aspectos de campo. Por outro lado prevêse que a própria variação da composição de turmalinas pode ser utilizada como indicador do grau de fracionamento do
pegmatito hospedeiro e, portanto, da potencialidade de mineralização econômica de outros elementos, como tântalo.
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Abstract
This Paper presents The Recreational Waters conditions of the hydrographic Basin of Pitimbu-Pium-Pirangi River
carried ont through 2003-2007. This Evaluation is a part integrant of the project "Study of Bath Waters on the Beaches
of the Rio Grande do Norte State", inserted in Program "Água Viva" and executed jointly by the IDEMA (Institute of
Economic Development and Environment of the Rio Grande do Norte), the FUNCERN (Foundation of Support to the
Education and the Technological Development of the Rio Grande do Norte) and CEFET-RN (Federal Center of
Technological Education of the Rio Grande do Norte). This paper presents based on the collection of the waters in 15
sampling point for F.C. determination and also the field evolution of the environment characteristics of each point. Each
point was classified according to the Brazilian law (CONAMA 274/2000 and 357/2005) as suitable and unsuitable. This
study is a demonstrated of the historical series 2003-2007 evidences that nine points of collection had remained 50 %
of the period in conditions suitable for bath; While that six points had remained more of the half of the period in
conditions of unsuitable for bath.
Introdução/Objetivo
São apresentados neste trabalho os resultados da Avaliação das Condições de Balneabilidade da Bacia Hidrográfica
Piirangi – Pium no período de 2003 a 2007. Constitui-se, essencialmente, no monitoramento da água da referida bacia
hidrográfica, incluindo também comparações com resultados obtidos no período de 2003 a 2006. Consta principalmente
de avaliações em campo, com coletas e análises de água, definindo-se suas classificações quanto às condições de
balneabilidade de acordo com as Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05. A Avaliação é parte integrante do projeto
“Estudo de Balneabilidade das Praias do Estado do Rio Grande do Norte”, inserido no Programa Estadual “Água Viva”
este executado conjuntamente pelo IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande
do Norte), FUNCERN (Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte) e
CEFET-RN (Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte).
A importância da Avaliação das Condições de Balneabilidade da Bacia Hidrográfica Piirangi – Pium deve-se
principalmente ao grande utilização das águas dos rios da bacia para lazer e recreação das comunidades ribeirinhas.
Além disso, destaca-se ainda, o Rio Pitimbu como sendo a principal fonte de alimentação da lagoa do Jigui, esta
responsável por cerca de 30% do abastecimento de água da Região Metropolitana de Natal/RN.
Este estudo tem como principais objetivos: Estabelecer a qualidade atual das águas da Bacia Hidrográfica Piirangi –
Pium e classificá-las conforme os padrões e critérios de balneabilidade determinados pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA; Divulgar os resultados e orientar a sinalização nas estações monitoradas; Identificar os
principais responsáveis pela contaminação, fornecendo subsídios para atuação das prefeituras e dos órgãos de
fiscalização ambiental; Sugerir aos órgãos competentes medidas mitigadoras e ações visando à redução ou eliminação
dos agentes causadores das contaminações recebidas.
Métodos utilizados
O estudo da balneabilidade é a medida das condições sanitárias, objetivando a classificação do corpo aquático para o
banho, em conformidade com as especificações da resolução CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente – nº
020/86, modificada pelas resoluções CONAMA nº 274/00 e 357/05, que definem os critérios para a classificação de
águas destinadas à recreação de contato primário. A balneabilidade é, portanto, a qualidade das águas destinadas à
recreação de contato primário, sendo este entendido como um contato direto e prolongado com a água (natação,

mergulho, esqui-aquático, etc), onde a possibilidade de se ingerir quantidades significativas de água é também
expressiva.
Para a avaliação das condições de balneabilidade de um corpo aquático é necessário o estabelecimento de critérios
objetivos, os quais devem se basear em indicadores a serem monitorados e seus valores confrontados com padrões préestabelecidos, para que se possa identificar quando as condições são favoráveis ou não para o banho.
Segundo as resoluções do CONAMA nºs 020/86, 274/00 e 357/05, as águas doces, salobras e salinas, destinadas à
recreação de contato primário, podem ser classificadas em quatro categorias, a saber: EXCELENTE, MUITO BOA,
SATISFATÓRIA ou IMPRÓPRIA (Tabela 1). Neste estudo, o critério de enquadramento nessas categorias tomou como
base as concentrações de coliformes fecais, encontradas em um conjunto de cinco amostras coletadas durante semanas
consecutivas.
As categorias de balneabilidade EXCELENTE, MUITO BOA e SATISFATÓRIA podem ser reunidas em uma única
categoria denominada PRÓPRIA. A Mesma será classificada quando apresentar no máximo 20% das amostras durante
cinco semanas consecutivas valores de coliformes fecais superiores a 1000 por 100 ml de água.
CATEGORIA

LIMITE DE NMP DE COLIFORMES FECAIS / 100 ml

EXCELENTE

Máximo de 250 em 80% ou mais das amostras

MUITO BOA

Máximo de 500 em 80% ou mais das amostras

SATISFATÓRIA

Máximo de 1000 em 80% ou mais das amostras

IMPRÓPRIA

Acima de 1000 em mais de 20% das amostras

(Fig.1) - Tabela mostrando a classificação das condições de balneabilidade das águas com base nas resoluções
CONAMA 20/86, 274/00 e 357/05.

Neste sentido o presente trabalho desenvolveu campanhas sistemáticas para se avaliar a evolução da qualidade das
águas da bacia hidrográfica Piirangi – Pium, principalmente no que diz respeito às suas condições de balneabilidade.
Foram desenvolvidas 05 (cinco) campanhas de monitoramento, cada uma destas compreendendo 05 (cinco) semanas
consecutivas, distribuídas nos anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, resultando nos dados que possibilitaram a
elaboração da presente análise. A figura 2 mostra a localização das estações de monitoramento usadas no presente
estudo.

(Fig.2) – Mapa com a localização das estações de monitoramento na bacia Pirangi-Pium.

Resultados e Discussões

Com base nos índices de coliformes fecais determinados a partir das análises realizadas pode-se constatar que,
no ano de 2007, no período de 07/01 a 04/02, das quinze estações monitoradas, oito (53,3%) encontravam-se em
condições IMPRÓPRIAS para banho, excetuando-se as estações P03, P04, P05, P06, P07, P08 e P13, cujos
índices de coliformes mantiveram-se dentro do limite aceitável para balneabilidade, sendo, portanto,
classificadas como PRÓPRIAS para banho (Fig.3).
Estações de
Monitoramento
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

Denominação

Classificação

Rio Pium/Pirangi - Ponte Velha
Rio Pium/Pirangi - Ponte Nova
Rio Pium/Circo da Folia
Rio Pium/RN 313 (Balneário Pium)
Rio Pium/Montante do Balneário
Rio Pium/RN 313
Rio Pium/Lagoa do Pium
Rio Pitimbu/EMPARN
Riacho Taborda/RN 313
Riacho Água Vermelha
Rio Pitimbu/Nova Parnamirim
Rio Pitimbu/BR 101
Rio Pitimbu/Ponte na BR 304
Rio Pitimbu/Passagem de Areia
Riacho Taborda/BR 101

IMPRÓPRIA
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
IMPRÓPRIA
IMPRÓPRIA
IMPRÓPRIA
IMPRÓPRIA
PRÓPRIA
IMPRÓPRIA
IMPRÓPRIA

(Fig.3) – Classificação da condição de balneabilidade nas estações monitoradas durante o período de 07/01 a
04/02 de 2007.

Coliformes Termotolerantes / 100 ml

Na figura 4 está representada a evolução dos valores de coliformes fecais termotolerantes encontrados durante as
coletas no ano de 2007.
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(Fig.4) – Evolução da quantidade de coliformes termotolerantes obtidos nas 15 estações monitoradas durante o
período de 07/01 a 04/02 de 2007.
Com os resultados obtidos pode-se verificar que no ano de 2007 as estações que apresentaram as piores
condições para banho durante o período, ou seja, índices de coliformes acima do limite no maior número de
semanas, foram as P09 e P14, estas com 100% das amostragens com valores acima do permitido. Em
contrapartida, as estações que ofereceram uma melhor qualidade para balneabilidade, nesse período, foram as
P06, P07, P08 e P13, apresentando todas as análises com valores na faixa de PROPRIA. Outra importante
observação a ser feita são os valores obtidos nas estações P14 e P15 nas datas 04/02 e 28/01, respectivamente,
que mostraram um altíssimo índice de poluição.
Na série histórica de 2003 a 2007 (Fig.5) constatou-se que nove estações de coleta (P03, P05, P06, P07,
P09, P12, P13, P14 e P15) permaneceram mais de 50 % do período em condições PRÓPRIAS para banho,

enquanto seis estações (P01, P02, P04, P08, P10 e P11) permaneceram mais da metade do período em condições
IMPRÓPRIAS para banho. Foram verificados, com a análise, picos de percentuais de semanas em condições
PROPRIAS nas estações de coleta P07 e P08 de 84% e de IMPROPRIAS na estação P14 de 76% das semanas
estudadas.
Demonstrativo da variação das condições de balneabilidade (2003 à 2007)
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(Fig.5) – Gráfico mostrando o comportamento das águas da bacia hidrográfica do Piirangi – Pium, no período de
2003 a 2007.
As condições de balneabilidade podem ser afetadas pro diversos fatores dentre eles os principais podem ser:
ocorrência de chuvas, grande freqüência de banhistas, despejo domésticos gerados nas proximidades, existência
de córregos o canalizações de esgotos. Observa-se que alguns pontos da bacia hidrográfica estudada são
considerados balneários e assim a freqüência de banhistas pode contribuir para piora nas condições sanitárias,
porem há um grande influencia de fontes poluidoras da região, sobretudo o despejo de esgotos, que são sem
nenhuma dúvida a principal causa da condição imprópria encontrada em algumas estações. O município de
parnamirim onde se concentra quase todo o objeto de estudo não possui rede de saneamento ambiental e grande
parte de seus dejetos, principalmente em regiões periféricas, vão para os rios que cortam a cidade. Esta
realidade tem se agravado ainda mais com o recente avanço imobiliário e desordenada ocupação do solo. Tais
fatores impulsionam cada vez mais aos órgãos competentes e as instituições de estudo a executarem pesquisas
como esta.
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Abstract: The Nd isotopic systematic is an important tool to recognize and define different geological/geotectonic units
in the Eastern portion of the Transversal Zone (Borborema Province) because a characteristic and distinct pattern occurs
in each unit. Two isotopic pattern informally called Group I and Group II have been recognized in the local geologic
provinces. The Group I isotopic pattern have a signature with Neoproterozoic and Mesoproterozoic TDM ages (1,0 a 2,0
Ga), ЄNd(0) with values in general < -20,0 and Sm147/Nd144 > 0,12. This pattern is associated with the rocks of the
denominated Alto Pajeú Terrain. The other isotopic pattern (Group II) have a signature with Paleoproterozoic and
Archean TDM ages (2,0 a 3,0 Ga), ЄNd(0) with values between -20,0 and -35,0 , Sm147/Nd144 between 0,08 - 0,12 and is
associated with the rocks of Alto Moxotó Terrain. The distinct isotopic patterns and geological mapping have been
defined the limits of geological units and identified zones with differentiated isotopic comportment. The isotopic
signatures (Group I and II) also are evidents in the granites plutons of the region and indicate the contribution of Alto
Moxotó Terrain and Alto Pajeú Terrain with crustal source by the magmatic events in the Transversal Zone
Keywords: Nd isotopic pattern, Borborema Province, Transversal Zone, Alto Pajeú Terrain, Alto Moxotó Terrain,
Brasiliano, Neoproterozoic granites.
INTRODUÇÃO
Na região de estudo (fig. 1) estão presentes quatro dos mais importantes terrenos que constituem o arcabouço
da Província Borborema, a saber de norte para sul- Terreno Rio Grande do Norte (RGN) constituído principalmente por
rochas paleoproterozóicas que preservaram os núcleos arqueanos; Terreno Alto Pajeú (TAP), composto de ortognaisses
(Cariris Velhos) e supracrustais (Complexo S. Caetano) de idade Eoneoproterozóicas; Terreno Alto Moxotó (TAM),
estruturado por ortognaisses bastante variados, migmatitos, rochas máficas-ultramáficas; Terreno Rio Capibaribe (TRC)
composto principalmente por supracrustais xistosas, quartzitos, com intercalações calcio-silicáticas e carbonáticas. O
primeiro destes terrenos (RGN) é representante do domínio setentrional da Borborema, os três últimos são parte
integrante do Domínio da Zona Transversal. Em todos os terrenos citados ocorrem intrusões graníticas neoproterozóicas
(Complexos graníticos de Esperança, Campina Grande, Queimadas, Timbaúba etc). Também são delimitadas na área
importantes zonas de cisalhamento transcorrentes (Patos, São João dos Cariri, Campina Grande, Cruzeiro do Nordeste,
Matinhas e Galante) e inversas (Zona de Empurrão de Riachão de Bacamarte). Os dois terrenos enfatizados neste
trabalho são o Terreno Alto Moxotó e o Terreno Alto Pajeú.
PADÕES ISOTÓPICOS Sm-Nd na PORÇÃO LESTE DA ZONA TRANSVERSAL, PROVÍNCIA
BORBOREMA NO LIMITE ENTRE OS TERRENOS ALTO PAJEÚ E ALTO MOXOTÓ
Dentro da abordagem da delimitação de províncias isotópicas pela distribuição homogênea de um padrão
isotópico característico, para os Terrenos Alto Moxotó e Alto Pajeú são usualmente descritos dois padrões isotópicos de
Nd (Brito Neves et al., 2001 a e b, Archanjo & Fetter, 2004, entre outros). Para o TAM há uma assinatura com idades
TDM paleoproterozóicas a arqueanas (2,0 a 3,0 Ga), ЄNd(0) com valores entre -20,0 e -35,0 e Sm147/Nd144 concentrada no
intervalo de 0,08 e 0,12. Para o TAP as idades TDM são neoproterozóicas a mesoproterozóicas (1,0 a 2,0 Ga), ЄNd(0)
com valores no geral menores que -20 e Sm147/Nd144 maiores que 0,12.
A plotagem dos dados Sm-Nd do TAM e do TAP em um gráfico Sm147/Nd144 x Sm143/Nd144 (fig. 2), apresenta
claramente a presença de dois padrões isótopicos bem delimitados, aqui informalmente designados de Grupo I e II. O
Grupo I está associado ao padrão isotópico de Nd do TAP, enquanto o do Grupo II é associado com o TAM. Em ambos
os grupos, no entanto, há rochas associadas ao TAM e ao TAP. Os diagramas de evolução isotópica de Nd no tempo
geológico (Fig. 3) para o TAM e o TAP, e suítes graníticas intrusivas também apresentam padrões distintos entre si.

Figura 1: Mapa esquemático do limite leste dos Terrenos Alto Pajeú e Alto Moxotó, enfatizando as principais zonas de
cisalhamento e as intrusões graníticas neoproterozóicas.
As rochas que apresentam assinaturas isotópicas diferentes ou anômalas aos padrões gerais (I ou II) apresentam
uma maior complexidade na sua interpretação. No geral, os padrões anômalos encontrados precisam ser analisados caso
a caso e relacionados com o contexto geológico local e regional. Por exemplo, padrões isotópicos de Sm-Nd
diferenciados ou anômalos ao esperados no Grupo I , como idades TDM mais antigas que 2,0 Ga, são associados a crosta
mais antiga no TAP e relacionados com um póssivel embasamento deste terreno (Brito Neves et al., 2005).
O Complexo Sertânia trata-se de uma seqüência de rochas metassedimentares dentro do TAM. Não há
diferenças significativas entre os padrões isotópicos do TAM e do Complexo Sertânia, que denota uma
contemporaneidade entre a sedimentação e a acresção e geração da crosta, hipótese já discutida por Santos et al. (2004).
O Complexo Granítico Esperança apresenta assinaturas isótopicas do Grupo I e II. O que denota uma
participação de fonte mista para suas rochas. Como trata-se de um granito situado no limite de dois terrenos
geotectônicos é esperado que as fontes crustais dos magmas sejam mistas ou apresente-se contaminadas pelas rochas
encaixantes. No caso, os padrões isotópicos representativos de contaminação seriam aqueles situados fora dos padrões
do Grupo I e II, o que é observado em algumas amostras do Complexo Granítico Esperança, e principalmente para os
Granitos Campina Grande e Serra Redonda (que também localizam-se em limites de terrenos geotectônicos). O
Complexo Granítico Esperança apresenta dois conjuntos de idades TDM, um neoproterozóico (localizado na porção sul
em contato com o TAP) e outro paleoproterozóico (porção norte).
O Complexo Granítico Esperança apresenta assinaturas isótopicas do Grupo I e II. O que denota uma
participação de fonte mista para suas rochas. Como trata-se de um granito situado no limite de dois terrenos
geotectônicos é esperado que as fontes crustais dos magmas sejam mistas ou apresente-se contaminadas pelas rochas
encaixantes. No caso, os padrões isotópicos representativos de contaminação seriam aqueles situados fora dos padrões
do Grupo I e II, o que é observado em algumas amostras do Complexo Granítico Esperança, e principalmente para os
Granitos Campina Grande e Serra Redonda (que também localizam-se em limites de terrenos geotectônicos). O
Complexo Granítico Esperança apresenta dois conjuntos de idades TDM, um neoproterozóico (localizado na porção sul
em contato com o TAP) e outro paleoproterozóico (porção norte).
O Granito Queimadas apresenta um padrão associado ao do Grupo II com TDM paleoproterozóicas (> 1,8 Ga),
ЄNd(0) com valores entre -15 e -30.

Figura 2: Gráficos Sm147/Nd144 x Sm143/Nd144: (A) Para os Terrenos Alto Pajeú (TAP),) e Terreno Alto Moxotó (TAM).
(B) Para as intrusões graníticas nos Terrenos Alto Pajeú e Alto Moxotó. Dados referentes aos seguintes trabalhos:
Dantas, 1996, Fernandes, 1997, Almeida, 1999, Brito Neves et al., 2001 a e b, Sampaio et al., 2003, Archanjo &
Fetter, 2004.

Figura 3: Diagramas de evolução isotópica de Nd no tempo geológico para as unidades geotectônicas da área de
estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As assinaturas isotópicas Sm-Nd do Grupo I, são relacionadas ao TAP e provavelmente refletem um período
de acresção crustal relacionado ao “Evento Cariris Velhos” (Brito Neves et al. 1995). Este evento é interpretado por
alguns autores como um ciclo orogenético completo, com geração de rochas e metamorfismo (Kozuch 2003 e Brito
Neves et al. 2001 a), enquanto outros o interpretam com um evento magmático, sendo o metamorfismo de idade
brasiliana (Neves 2003 e Guimarães &Brito Neves 2005). A correlação da assinatura iótopica Sm-Nd do Grupo I com o
“Evento Cariris Velhos” é substanciada com as datações U-Pb nas rochas pertencentes ao TAP de idade
eoneoproterozóicas (Brito Neves et al., 2001a, Brito Neves et al., 2005 etc) associadas a este evento.
O padrão isotópico do Grupo II é associado ao Paleoproterozóico e caracteriza possivelmente um evento de
acresção e geração de crosta. O evento acrescionário e de geração de crosta paleoproterozóico (com resquícios
arqueanos) apresenta suas assinaturas isotópicas marcadas no TAM, Domínio Rio Grande do Norte e em porções
isoladas no TAP. Sugere uma correlação litoestratigráfica destes terrenos e deste modo, compondo os mesmos o
arcabouço tectônico da Zona Transversal, posteriormente retrabalhados no Neoproterózoico.
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ABSTRACT
Although the role of micro-organisms in mercury alkylation is presented in the literature as important, few in
situ works has related bacterial activity and mercury concentrations. In the present work the mechanisms that control
bacterial activity and mercury concentrations in a mangrove tidal flat in the Sepetiba Bay are presented. Twenty two
sediment samples were collected from a mangrove tidal flat where in situ measurements of redox potential and pH were
performed. In the sediment samples the parameters total organic carbon, bacterial organic carbon, lipids, proteins,
esterase and mercury concentrations were analysed and the results were plotted in contour maps. The results show
intense bacterial activity that is attributed to the high temperatures of the tidal flat and the abundant provision of
nutrients. Relatively high mercury concentrations observed in the tidal flat (in comparison with local backgrounds)
indicate that mercury alkylation may be occurring in the sediments. A recent paper presented in the literature show that
although little methylmercury is produced in Sepetiba, dimethylmercury seem to be the preferred alkylated form.
KEYWORDS
Mercury, sediments, esterase
INTRODUCTION
The presence of mercury in the environment has been reported as a major hazard for the human health,
particularly in coastal areas where chemical and biological transformations or alkylation to methylmercury may renders
it even more toxic (Gagnon, Pelletier et al., 1997). Although a number of works have assessed mercury chemistry in
temperate environments (e.g.:Baldi, Parati et al., 1995), gaps have been left for a precise understanding of its behaviour.
Under tropical conditions the lack of knowledge is even more critic, since a few works performed in this kind of
environment show that the behaviour of mercury is very different from the reported in temperate areas (Quevauviller,
Donard et al., 1992).
In the tropical environment the role of bacteria in mercury alkylation is unknown. Due to the high temperatures
observed in mangrove sediments bacterial activities, as established by esterase measurements are high (Crapez,
Cavalcante et al., 2001). Although sulphide is largely supplied by seawater and redox conditions would suggest mercury
sulphide formation, this metal seems to be in available forms, particularly Hg(II) (Wasserman, Amouroux et al., 2002).
In this work, we evaluated the relationship between mercury concentrations and bacterial activity (through esterase
measurement) in tidal flat sediments from a mangrove area (Garças Cove) in the Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil.
Total organic carbon, bacterial organic carbon, proteins, and lipids were also measured in order to establish the factors
that control bacterial activities.
MATERIALS AND METHODS
The Garças Cove is located in the geographic co-ordinates 43°38' W and 22°59' S (Fig. 1). It is a typical
tropical coastal area with large mangrove stands covering the extensive tidal range region. Although the industrial park
in the region is responsible for large inputs of heavy metals (mainly zinc and cadmium) through the rivers (Wasserman,
Silva-Filho et al., 1991) or through atmospheric deposition (Silva-Filho, Paiva et al., 1998), no distinct point source of
mercury is reported in the drainage basin.
An experimental site was chosen within the tidal flat in the Garças Cove (Fig 1) where 22 sediment samples
were collected from 4 transect lines starting in the mangrove limits until the line of low tide. Redox potential,
temperature and pH were in situ measured with portable probes. Silt and clay contents were determined by weighting
passed and retained fraction in a 63 µm sieve. Total organic carbon (TOC) of the sediments was measured by titration
(Strickland & Parsons, 1972). Total mercury analysis was performed by cold vapour atomic absorption spectrometry

(CVASS) (Malm, Pfeiffer et al., 1989). Mercury measurements accuracy was tested with a standard reference material
(BCR reference material 320, river sediment) giving results within the standard deviation established by the European
Bureau of References.
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Figure 1: Location of the study area
The activity of the esterases (EST) was measured following the method of Stubberfield & Shaw (1990). Viable
cells were counted by epifluorescence (Kepner Jr. & Pratt, 1994), allowing determination of the bacterial carbon
(Carlucci, Craven et al., 1986)). The measurement of the proteins was carried out following the method of Lowry,
Rosenbrough et al. (1951) and the lipids were measured following the method of Folch, Lees et al. (1957).
RESULTS AND DISCUSSION
Basic statistics are presented in Table 1. The results indicate that there is an important variability in
concentrations, even though the sampled area is relatively small (less than 900 m2). Low pH (for a coastal
environment), and very negative redox potentials characterise the environment as favourable for the preservation of
organic matter, that, in response, presents very high values. Coherent with these characteristics, sediments are fine
grained probably due to the much reduced hydrodynamics of the tidal flat. Biological variables, bacterial organic carbon
(BOC), lipids, proteins, esterases, indicate intensive bacterial activity. A comparison with the sewage polluted
Guanabara Bay shows that the values obtained in this study are similar (Crapez, Cavalcante et al., 2001). Background
concentrations of mercury were established in the region to be not higher than 50 µg g-1 (Barrocas & Wasserman, 1998),
but the results of this work indicate a considerable contamination (one order of magnitude). Furthermore the
contamination seems to be increasing, since a 1996 survey ((Veeck, 1999).
Table 1: Average and standard deviation values of the parameters measured in this work
Eh
Proteins
Lipids
BOC
Esterase
Total Hg
TOC
< 63 µm pH
(%)
( mv)
(µg g-1)
(%)
(µg g-1) (Fluor. h-1 g-1)
(µg kg-1)
(%)
average
SD
(% of mean)

292.0
130.0
(44.5)

18.9
4.6
(24.2)

84.8
19.5
(23.0)

8.3
0.4
(4.4)

-235.3
55.8
(23.7)

19.7
3.2
(16.5)

0.99
0.90
(90.6)

0.42
0.05
(11.4)

4.73
0.62
(13.1)

Each variable was ploted in contour maps (Fig. 2) in order to highlight any spatial trend. For some variables,
mainly those associated with bacterial activity, a zonation tendency was expected as a result of the influence of tidal
oscillation, however, apparently, no such spatial trend could be depicted. The absence of response to tidal oscillation
from biological activity is probably attributed to the fact that the studied area is a narrow strip. If samples were collected
in a line close to spring high tide (where water only reaches twice a month), the difference would be considerably more

significant. However, the areas within the mangrove forest present so different characteristics like presence of trees
shadow, thicker granulometry, that comparisons are no more meaningful.
As it can be observed from figure 2, Eh values are reducing and most frequently lower than -200 mV,
indicating that bacterial activity is constantly occurring under anaerobiosis. This should have considerable implications
for mercury concentrations because, as stated by Baldi, Semplici et al. (1991), under anaerobic conditions bacteria
would alkylate mercury and methyl-mercury to the volatile dimethyl-mercury, constituting a detoxification mechanism
for sediments. Apparently, this process is not confirmed by our results that show a significant negative correlation
between mercury and redox potentials (r=-0,439, p<0,05). This correlation can be explained by mercury trapping in
sulphides (Benoit, Mason et al., 1999), a process that would avoid any methylation, because this metal would not be
available for bacteria. On the other hand, in a recent survey on mercury speciation, Wasserman, Amouroux et al. (2002)
suggested that in the same Sepetiba Bay, mercury seems to be available (and certainly not trapped in sulphides).
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Figure 2: Contour maps showing the distribution of each variable measured in in the experimental area
The results (Fig. 2) also indicate that bacteria is present in the sediment as suggested by the bacterial organic
carbon (BOC) and they are metabolically very active as suggested by esterase concentrations. Furthermore, this activity
is probably largely sustainable because the organic matter, lipid and protein concentrations are also elevated (Tab 1).
Although the biological parameters indicate a strong bacterial activity, the presence of a extensive contamination with
metals, mainly zinc (up to 2500 µg g-1) and cadmium (up to 5 µg g-1, Pellegatti, Figueiredo et al., 2001) are probably
inhibiting this activity. The biological results also show that bacteria are not contributing with overall protein
concentrations of the sediment, as indicated by the absence of correlation between this parameter and the BOC.
Actually, intertidal sediments are very rich environments that hide a myriad of organisms, particularly polychaeta,
bivalves and other molluscs that produce and release proteins.
CONCLUSIONS
As established in the literature, methylation of mercury is mainly performed by bacteria present in the
environment. In the present study it is shown that, although the mechanisms of transformation of mercury are still
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unclear, the "ingredients" for synthesising organo-mercury compounds are present in the sediment, i.e. sustainable
bacterial activity (as indicated by the elevated concentrations of TOC, proteins, lipids) and mercury (as established by
total concentrations).
From the present work it can be concluded that although the "ingredients" for mercury alkylation are present,
methyl-mercury formation is limited (Wasserman, Amouroux et al., 2002) and chemical controls of the mercury
transformations should be further studied.
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Abstract:
The objective of this work is to verify, through the use of the images of satellite Landsat TM/7,
Geographic Information System and numerical modeling (RAMS), the gradient transport theory in the east of
the Guanabara Bay (RJ), analyzing the wind blows and its directions near of the planetary boundary layer
inside Airshed Basis IV of the Metropolitan Region of Rio de Janeiro.
Key words: atmospheric transport; geoprocessing techniques; air pollution.
Introdução:
A gestão da qualidade do ar em uma dada região ou bacia aérea implica em uma gama de
conhecimentos do estado físico e dinâmico desse ambiente. Tal gestão envolve os aspectos propriamente
cognitivos e interpretativos. Os modelos de qualidade do ar relacionam a causa diretamente ao efeito
(Oliveira, 2003; Moreira & TiraBassi, 2004; Dobbins, 1979) , mesmo quando aplicada na subescala da Bacia
Aérea IV pode-se simular a variabilidade espacial e temporal do escoamento atmosférico, e obter mapas e
perfis horizontais do vento e demais grandezas meteorológicas. A gestão da qualidade do ar e ambiental são
termos mais recente que pode estar relacionado à gestão do território com uma conotação ligada ao
desenvolvimento sustentável. Diagnósticos e prognósticos tornam-se cada vez mais importantes no processo
dessas gestões e encontram no geoprocessamento uma ferramenta eficaz para a observação de cenários
próprios à realidade.
O presente trabalho faz parte do projeto e tese de doutorado, no Programa de Pós-graduação em
Geografia, articulado ao Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e tem por
objetivo aplicar as atuais geotecnologias computacionais, utilizadas por Oliveira (2003) e Silva (2003), para
analisar o comportamento do campo de vento na Bacia Aérea IV e sua possível influência no transporte de
poluentes dentro da mesma, além de apontar as possíveis localidades receptoras da bacia. Como foco mais
específico, serão analisadas as relações existentes entre os campos de ventos predominantes e o uso e
cobertura do solo da Bacia Aérea IV, através da utilização de geoprocessamento, destacando os seguintes
pontos: (1) encontrar as prováveis relações entre os diferentes tipos de brisa e as interferências no transporte e
aporte de poluentes dentro da Bacia Aérea IV; (2) identificar possíveis corredores de transporte de poluentes
em baixas altitudes na Bacia Aérea IV; (3) identificar as principais áreas receptoras dos poluentes e analisalas com o tipo de uso e cobertura do solo dessas localidades.
Caracterização e Descrição da Área de Estudo:
A Bacia Aérea IV (Figura 1) está localizada na porção oriental da Baía de Guanabara, entre as
coordenadas geográficas -22,90 S e -43,15 W e -22,40 S e -42,60 W. Faz parte da Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro que é composta por 17 municípios. A Bacia Aérea IV está configurada sobre os
municípios de Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá
(Figura 2).

Figura 1 – Bacia Aérea IV (porção oriental da Baía de Guanabara - RJ)

Figura 2 – municípios que envolvem a Bacia Aérea IV
Materiais e Métodos:
O método utilizado nesse trabalho baseia-se no uso de algumas técnicas de geoprocessamento, no
que diz respeito ao sentido mais amplo da mesma, além de outros programas de modelagem espacial. Dentre
as técnicas empregadas, destacam-se os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e o uso de imagens de
satélite de varredura da superfície da Terra (Landsat 7/TM, ano 2001). O programa utilizado para compor a
base de dados desse SIG foi o ArcView v. 3.3 e para geoposicionar a imagem de satélite fora usado o ENVI v.
4.2. Para gerar os campos de ventos utilizou-se o programa Regional Atmospheric ModelinG System
(RAMS) na versão 4.3, alimentado-o com as reanálises geradas pelo National Center for Environmental
Prediction (NCEP), com três grades tridimensionais anhinhadas, para os meses de janeiro e julho, conforme o
estudo realizado por Oliveira (2003). A base de dados alfanumérica original foi a mesma empregada no
Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), na escala de 1:50.000, cedida gentilmente pelo
Programa de Pós-graduação em Geografia da UFF. Dos produtos gerados para a presente proposta, destacam-

se a digitalização do perímetro da Bacia Aérea IV (sugerida no projeto de tese), a direção predominante dos
campos de ventos, além de mapas temáticos associados ao estudo.
Resultados e discussões:
A qualidade do ar não depende apenas da quantidade de poluentes emitidos, mas, também, da
capacidade de dispersão desses mesmos poluentes pelas correntes atmosféricos. Oliveira (2004) destaca que a
dispersão dos poluentes está intimamente associada à topografia do terreno, sendo uma das características
meteorológicas da Camada Limite Planetária (CLP), parte mais baixa da atmosfera, na qual o escoamento é
diretamente influenciado pela interface atmosfera/superfície. Sendo assim, a presença dos vários sistemas
meteorológicos, o regime de ventos e a própria topografia caracterizam a CLP de uma dada região e são
fundamentais na diluição dos poluentes na mesma. (Oliveira, 2004). Os diferentes processos de urbanização
produzem mudanças nas propriedades atmosféricas, interferindo na CLP. Dependendo do grau de urbanização
ou do uso do solo, ocorrem diferentes transformações das propriedades atmosféricas, como os atributos
radiativos, térmicos e aerodinâmicos da mesma.
Na observação do campo dos ventos para um janeiro climatológico as 09:00 UTC* dentro da Bacia
aérea IV (Figura 3), percebe-se o escoamento dos vento próximos à superfície no sentido W – E, promovendo
a possível dispersão das partículas e poluentes da baixada litorânea da bacia em direção as encostas leste da
região. Fica clara a presença de uma brisa matinal, oriunda da Baía de Guanabara e do oceano Atlântico,
decorrente do aquecimento diferenciado das porções terrestres e oceânicas, configurando o comportamento
dos ventos para este horário. O resultado obtido pela modelagem evidencia e destaca um nítido corredor de
ventos até a porção mais oriental da bacia, onde um elevado maciço rochoso serve como dispersor do campo
de ventos, direcionando-os para as regiões NE e SE da mesma. Esse corredor de ventos, ao deslocar-se sobre
a bacia, não depara-se com grandes obstáculos naturais, pois a porção litorânea e a parte central da bacia
apresentam uma morfologia semi-plana, com morros de baixa altitudes e bem arredondados, facilitando o
escoamento dos ventos para a região leste da mesma.

Figura 3 – campo de ventos para um janeiro climatológico as 09:00 UTC
A circulação dos ventos próximas à superfície da Bacia Aérea IV para um janeiro climatológico as
15:00 UTC (Figura 4) exibe o deslocamento do ar no sentido S-N, com uma leve desvio para NE,
caracterizando a brisa marítima também comum neste horário. Verifica-se, nesse modelo, que a possível
dispersão dos poluentes pode ser fortemente influenciada pela brisa marítima, alcançando áreas de uso
agrícola e de alguns nichos da Mata Atlântica preservada, localizadas na porção NE da região. Este
comportamento da brisa marítima vespertina é explicado pelo aquecimento diferencial entre os corpos d’água,
mais frio, e continental, mais quente. O Maciço da Serra dos Órgãos age como uma barreira física, impedindo
*

Coordinated Universal Time

a maior penetração e desenvoltura dos ventos dentro da bacia. Com as industriais em pleno funcionamento às
15 horas, pode-se propor que os poluentes gerados na porção S-SO percorreriam os caminhos impostos pelos
ventos, difundindo-os tardiamente nos ambientes ao N e NE.

Figura 4 - campo de ventos para um janeiro climatológico as 15:00 UTC
O campo de vento para um julho climatológico as 09:00 UTC (Figura 5), que é característico de uma
estação de temperaturas mais baixas (inverno do Hemisfério Sul), orienta a dispersão das partículas e dos
poluentes em direção à porção S da Bacia Aérea IV, fato este explicado pela forte influência dos ventos
catabáticos, que são corriqueiros nesse período do ano.

Figura 5 - campo de ventos para um julho climatológico as 09:00 UTC
Característicos de relevos montanhosos e bem acidentados, estes ventos são intensificados devido a
sua maior densidade, orientando-se e deslocando-se pelas porções mais baixas dos vales. A leitura do modelo
sugere que qualquer partícula ou poluente presente nesse volume de ar tenderiam a percorrer os fundos dos

vales, alcançando em seguida à área mais aplainada e direcionando-os para limite S da bacia, no qual a
presença do Maciço da Serra da Tiririca bloquearia o escoamento superficial.
A circulação dos ventos para um julho climatológico as 15:00 UTC (Figura 6), mostra a inversão da
orientação no campo de vento para este intervalo do dia. Neste período, as brisas marítimas impulsionam as
partículas e os poluentes em direção ao setor N da bacia, limitando-os e confinando-os na parte inferior do
Maciço da Serra dos Órgãos. Nota-se, neste caso, que existe certa semelhança na direção dos ventos ao
comparar com um janeiro climatológico de mesmo horário. Isso demonstra que as condições das brisas
marinhas têm atuações similares e predominantes na região, seja no período de verão e de inverno.

Figura 5 - campo de ventos para um julho climatológico as 15:00 UTC
Conclusão:
Os resultados obtidos nesse estudo mostram o valor das geotecnologias computacionais utilizadas
para esse tipo de estudo. Os produtos gerados aqui ofereceram uma visão espacial da dinâmica da atmosfera
dentro da Bacia Aérea IV, em quatro cenários diferentes, evidenciando as prováveis dispersões de qualquer
partícula ou poluente gerado na região e presentes na atmosfera próxima a CLP. As partículas e poluentes
deslocam-se de acordo com a predominância dos ventos nas diferentes estações do ano e em distintos horários
do dia, podendo influenciar nos vários ambientes onde passam ou aportam. É notório a presença de um
corredor de ventos que concentram-se no período para um janeiro climatológicos as 09:00 UTC, caso único
nos quatro cenários apresentados neste estudo. A metodologia empregada aqui é de grande validade para os
estudos da gestão ambiental e territorial, análise geográfica e, principalmente, do diagnóstico do
comportamento aerodinâmico da CLP, bem como a interpretação de possíveis interferências em um ambiente
complexo como este destacado aqui.
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Ca- versus C-isotope stratigraphy of two post-Snowball Earth cap-carbonate successions in NE Brazil
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Abstract
Sedimentologic characteristics and chemostratigraphic pathways displayed by two cap-carbonate successions
(Jaccoca and Acaua Formations) conformably overlying glacial deposits (Riberopolis and Juete Formations) in
NW Brazil are reported. Shallow marine dolostones from the Jaccoca Formation display increasing δ13C values
from -6.2‰PDB to -4.3‰PDB, interrupted by a sudden decrease to values of -6.7‰PDB at the base of the overlying
deep marine limestone succession. In the upper most part δ13C values shift back to values as high as -1.5‰PDB.
The basal dolostone also displays increasing δ44/40Ca(NIST 915a) values from 0.3‰ to 2.0‰, followed by a
decrease to values averaging 0.8‰ at the top. The overlaying limestone displays δ44/40Ca(NIST 915a) values
averaging 1.0‰. Shallow marine cap-dolostones from the Acaua Formation display decreasing δ13C values
from -5.0‰PDB to -5.2‰PDB. These values suddenly increase to nearly -3‰PDB at the base of the overlying deep
marine limestone succession and finally decrease up-section to around -5‰PDB and -4‰PDB. The basal dolostone
of the Acaua Formation displays δ44/40Ca(NIST 915a) values averaging 0.7‰. A stepwise decrease to values around
0.2‰ is observed at the base of the overlying limestone succession, followed by a rapid increase to 1.0‰ upsection. The Ca-isotope stratigraphic pathways displayed by cap-carbonates of the Jaccoca and Acaua
formations are indistinguishable from those displayed by cap-carbonates overlying ca 0.74 Ga and ca 0.635 Ga
glacial deposits in NW Canada and NW Namibia. Such chemostratigraphic pathways along with their
depositional contact on top of glacial deposits suggest deposition of the studied cap-carbonates during the
aftermath of the Rapitian (Sturtian) and Marinoan (Varanger) glaciations ‘so called snowball Earth events’.
Keywords: Snowball Earth, Ca- and C-isotope stratigraphy, Cap-carbonates
1. Sedimentology and stratigraphy
1.1 The Riberopolis and Jacocca Formations (Miaba Group)
The Riberopolis Formation unconformably overlies quartzites of the late Meseoproterozoic Itabaiana
Formation (Sial et al., 2000). It consists of a matrix to grain supported polimitic paraconglomerate, which
progressively grades to decimeter scale laminated sandstones (Figs 1a,b). The basal paraconglomerate is
characterized by the chaotic presence of angular and faceted clasts of varying size. Its thickness varies from a
few centimeters up to 5 m. The overlying sandstone is characterized by a progressive upward decrease in the
thickness of the laminar beds. The maximum thickness of the laminated beds reached 20 cm at the base and 5
cm at the top. The top of this sandstone is marked by the occurrence of angular and striated boulders that
penetrate and deform the parallel laminations typical of the upper sandstone (Fig. 1b). Such boulders are evenly
distributed in the studied outcrops. Both the basal conglomerates and the overlaying sandstone present important
accumulation of Fe-oxides resembling Iron formations. The Jaccoca cap-carbonate succession sharply overlies
both the glaciogenic deposits of the Riberopolis Formation (Fig. 1a,b), as well as the quartzites from the
Itabaiana Formation. The Jaccoca Formation consists of a basal ca 2 m thick dolostone, which sharply change to
a series of decimeter scale limestone-organic-rich shale laminar intercalations (Fig. 1c). Microbial mats and
columnar stromatolithes were identified at the base of this cap-carbonate succession. Similar columnar
stromatolithes have been identified elsewhere (Una Group) and classified as Jurusania Krilov (Srivastava,
1982). A continuous barite level accumulated following stilolites surfaces suggesting secondary barite
precipitation marks the contact between the basal dolostone and the overlying limestone-shale intercalations.
This contact is also characterized by the presence of syn-depositional faults. Such fault promoted differences in
the accommodation space of the limestone-shale laminations interval and thus, in their thickness. The limestoneshale intercalations interval (ca 3 m) is overlain by a second ca 3 m thick dolostone, which is in turn sharply
overlain by a ca 20 meters thick limestone, which comprises the middle and upper of the cap-carbonate
successions in the study area (Fig. 1a).

1.2 Juete and Acaua Formations (Estancia Group)
The Juete formation consist of a polimicthic paraconglomerate containing striated and angular boulders
(Fig. 1e). In the study area the diamictite is conformably overlain a 3-4 m dolostone. The basal part of the
dolostone is massive while its upper part display laminar beds presenting hummocky cross stratification (Fig.
1f). The dolostone progressibly progrades to intercalations of limestones and dolostones (Fig. 1d). This
intercalation interval is conformably overlain by a ca 90 m thick finally laminates C-org rich limestone. The
base of this limestone presents boulders of dolostone that penetrate and deform the finely laminated limestone
(Fig. 1d). The limestone is overlain by an interval presenting intercalations of limestones and dolostones (Fig.
1d).
2. C- and Ca-isotope stratigraphy
Carbonates from the Jaccoca Formation display δ13C values ranging from -6.7‰PDB to -1.5‰PDB. The
basal dolostone displays an upward increase in the δ13C values, from -6.7‰ PDB to -4.7‰ PDB (Fig. 2). Such
upward increase is interrupted by a shift to more negative values of -6.7‰ PDB at the base of the overlying
transgressive limestone succession. Values progressively become more positive toward the top of the
successions reaching up to -1.49‰ PDB (Fig. 2). The basal dolostone also displays increasing δ44/40Ca(NIST-SRM 915a)
values, from 0.34‰ to 2.0‰, followed by a decrease to values averaging 0.8‰ at the top (Fig. 2). The
overlaying limestone displays δ44/40Ca(NIST 915a) values averaging 1.0‰ (Fig. 2). Dolostones from the base of
Acaua Formation display decreasing δ13C values from -5.0‰ PDB to -5.2‰ PDB (Fig. 2). These values are
interrupted by a sudden increase to δ13C values of -3‰PDB at the base of the overlying limestone succession. Upsection these values decrease and fluctuate between -5‰ PDB and -4‰PDB (Fig. 2). The basal dolostone of the
Acaua Formation displays δ44/40Ca(NIST 915a) values averaging 0.68‰ (Fig. 2). A stepwise decrease to values
around 0.2‰ is observed in the overlying cap-limestone succession, followed by a rapid increase to values
around 1.0‰.
3. Sedimentologic and chemostratigraphic evidences suggesting post-Glaciations cap-carbonate sequences
The sharp contact between the studied carbonate successions on top of glaciogenic deposits suggest a
rapid change from ice-house to green-house conditions during their deposition and suggested that they are cap
carbonates (Sial et al., 2006).. The fact that the Riberopolis Formation overlies late Mesoproterozoic
metamorphics (Itabaiana Formation) and present evidence of regional metamorphism (sub-greenschist facies)
during the 0.56 Brasiliano-Pan African Orogeny suggests that these rapid climatic changes occurred during the
Neoproterozoic and were most likely associated to the Neoproterozoic glaciation events (Sial et al., 2000). The
Ca-isotope chemostratigraphic pathways displayed by the Jaccoca and Acaua formations are indistinguishable
from those displayed by well-dated and well-preserved cap-carbonate successions in NW Canada and NW
Namibia (Fig. 3, Kasemann et al., 2005, Silva et al., 2007). We hypothesize that the Jacocca and Acaua
formations are cap-carbonate successions deposited during the aftermaths of the Rapitian and Marinoan
glaciations respectively. Slight differences in the chemostratigraphic pathways have been considered as
resulting most likely from the high-resolution sampling procedure adopted in the present work (Fig. 3). The
slight differences in the δ13C values displayed by the analyzed cap-carbonate successions and their Canadian
and Namibia correlatives (Fig. 3) may be related to a non-homogeneous C-isotope composition of the seawater
with depth in the post-glacial oceans. If the Ca-isotope composition of the seawater was homogeneous
regardless of depth at a certain point during the deposition of the cap-carbonates (as proposed by / as put
forward by / as indicated by the findings of Silva et al., 2007), then Ca-isotope stratigraphy may represent a
robust tool to correlate and differentiate cap-carbonate successions worldwide.
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Abstract
The C- and Sr-isotope stratigraphy of marble successions from the Cajamarca-Valdivia
metasediments, Silgara Formation and the Aleluya Complex Central and Eastern Cordilleras of Colombia,
are reported. These geographically distant units display predominantly positive δ13C values, from +3.0‰ PDB
to +5‰ PDB typical of Ediacaran marine limestones. Such values are interrupted in the Cajamarca-Valdivia
metasediments and Silgara Formations by single negative excursions to values as low as -3.6‰PDB and
-3.0‰PDB respectively. 87Sr/86Sr values between 0.70700 and 0.70800 support an Ediacaran deposition for
their sedimentary protoliths. In the Silgara Formation, a new negative shift in the δ13C values, from +4.6‰
87
Sr/86Sr values between 0.70779 and 0.70886 suggest deposition extending into the
PDB to -7‰PDB, and
latest Ediacaran (c.a. 580 Ma). δ13C values as high as +2.8‰PDB and the subsequent negative excursion to 5‰PDB suggest deposition extending into the latest Ediacaran (ca. 548-542 Ma) for the uppermost Silgara
Formation. 87Sr/86Sr values as high as 0.71005 also indicate a late Ediacaran deposition. The deposition of
the original Ediacaran mixed siliciclastic-carbonate successions in a continental margin along northwestern
Gondwana. Formation of this continental margin occurred after the rifting of the southern Mexico
Grenvillian-age high-grade metamorphic massifs (i.e. Oaxaca Complex) from northwestern Gondwana and
the opening of a northern realm of the Iapetus Ocean (>610 Ma).
Keywords: Chemostratigraphy, Ediacara, NW Gondwana
1. Introduction
A late Mesoproterozoic - early Paleozoic paleogeographic connection involving continental masses
from southern Mexico and eastern Colombia has recently been proposed based on geochemical and
geochronologic similarities displayed by Grenvillian-age high-grade metamorphic massifs located in both
regions (i.e., Oaxaca complex and Garzón massif), and on faunal similarities observed in the their overlaying
Ordovician sedimentary successions (Ruiz et al., 1999). Although such a connection is well-documented for
the terminal Mesoproterozoic-early Neoproterozoic time span, its continuation into the early Paleozoic
remains controversial. Evidences pointing out towards independent pre-Devonian geologic histories for
these two regions are provided by the Ordovician metamorphic event that affected the Ordovician
sedimentary successions from eastern Colombia, which did not affected the Mexican correlatives and by the
presence of post-Grenvillian to pre-Devonian mixed siliciclastic-carbonate metasedimentary successions
overlying the Grenvillian-age metamorphics in central and eastern Colombia (i.e. Cajamarca-Valdivia
metasediments, Silgara Formation and Aleluya Complex, Fig. 1), the latter also suggesting independent
geologic histories for the two regions more likely spanning back to the Neoproterozoic (Cediel et al., 2003).
Here we report the C- and Sr- isotope stratigraphy of these three lithostratigraphic units from which the
depositional ages of their sedimentary protoliths are inferred. The inferred depositional ages are used to
assess the southern Mexico – northwestern Gondwana connection during the terminal Proterozoic - early
Paleozoic and ultimately, used to propose an alternative paleogeographic picture for northwestern
Gondwana during this time span.
2. C- O- and Sr- isotopes
Marbles from the lowermost part of the Silgara Formation display δ13C values averaging +3.0‰PDB
conforming an isotope plateau. These values locally fluctuate between +1.5‰PDB and +2.5‰PDB and are
interrupted by a negative excursion to δ13C values near -3.7‰PDB (Fig. 2). These values shift back up-section
towards δ13C values as high as +4.6‰PDB. A second negative excursion to δ13C values ~ -7‰PDB interrupts
these positive values. The succession terminates with marbles displaying δ13C values between +1.0‰ PDB

and +2.6‰PDB, which finally fall towards δ13C values near -5.0‰PDB. The δ18O values range from -8.7‰ PDB
to -18.9‰ PDB. However most of the values cluster between -12‰ PDB and -16‰ PDB. The87Sr/86Sr values
vary from 0.70777 in the lowermost part of the succession to 0.71005 in its upper most part, with most of the
values fluctuating between 0.70797 and 0.70856. The Mn/Sr values of samples analyzed for Sr-isotopes vary
from 0.2 and 0.5. In chemostratigraphic works these values have been regarded as indicative of isotopically
less altered samples. Although only two samples display Mn/Sr values of 2.67 and 1.34, those values also
fall within the range of isotopically unaltered samples.
Marbles from the Cajamarca-Valdivia metasediments at el Cairo locality were analyzed in a single and
continuous core provided by El Cairo cement company S.A. Carbonates from the lowermost part of the
succession display δ13C values between +0.7‰ PDB and +2‰ PDB (Fig. 2). Such δ13C values continue to
increase to values between +1‰ PDB and +3.6‰ PDB. The δ13C values drop down to around -1.91‰ PDB to
then shift back to values between +2‰ PDB in the upper most part of the stratigraphic succession. The
carbonate δ18O values fluctuate between -5‰ PDB and -9‰ PDB. Only few data present slight negative
departures to -11‰ PDB and -13.3‰ PDB. The 87Sr/86Sr values, on the other hand, vary from 0.70799 in the
lowermost part of the carbonate succession to 0.71005 in its uppermost part. Most of the values however
average 0.70865, with only one value (0.71711) falling out of the range of the rest of the analyzed samples.
All samples analyzed for Sr-isotopes display Mn/Sr values ‹ 0.1.
Carbonate successions from the Cajamarca-Valdivia metasediments at el prodijio locality were analyzed
in three continuous carbonate cores. Such cores, which were provided by OMYA Inc., are located several
kilometers away (up to 5 Km) from each other and were selected to assess the local occurrences of possible
isotope anomalies. A composite C-isotope chemostratigraphic profile was constructed after careful
topographic corrections and comparison of C-isotope pathways. Samples from the lowermost part of the
carbonate successions display predominantly positive δ13C values, between +3.1‰ PDB and +3.8‰ PDB,
which locally fluctuate to values around +2.8‰ PDB (Fig. 2). Such values are interrupted by a sharp Cisotope negative excursion to values as low as -3.6‰ PDB. Those negative values shift back to values between
+3.0‰ PDB and +3.6‰ PDB, which conform a positive isotopic plateau and locally fluctuate between +4.0‰
18
PDB and +1.5‰ PDB (Fig. 2). The δ O values vary from core to core. They range from -4.1 and -10‰ in core
A3, from -7.1‰ PDB to -10.5‰ in core B9 and from -11.3‰ PDB to -13.7‰ PDB in core B1.Because core A3
display Mn/Sr values ‹ 1 and also the less depleted δ18O values, selected samples from this core were
analyzed for Sr- isotopes. The 87Sr/86Sr values displayed by samples from lowermost part of the succession
fluctuate between 0.70760 and 0.70790. Up-section those values become more positive ranging from
0.70850 to 0.71024 (Fig. 2). Only one value (0.71820) falls out of the media of values displayed by the
carbonate successions.
Finally, carbonates from the Aleluya Complex display δ13C values between +3.4‰PDB and +5.12 ‰PDB
(Fig. 2). While marbles from the base of the succession display δ13C values between +4.4‰ PDB and +4.5
‰PDB, marbles from its upper-most part display almost invariant δ13C values, between +3.4‰ PDB and
+5.1‰PDB, which conform a C-isotope plateau. The δ18O values range from -14.2‰ PDB to -16.2‰ PDB. The
87
Sr/86Sr values vary between 0.70828 and 0.70862 (Fig. 2). Samples analyzed for Sr-isotopes display Mn/Sr
values ‹ 0.01.
3. Depositional age of the carbonate protoliths
The C-isotope chemostratigraphic pathways displayed by the studied carbonate successions are
indistinguishable from those displayed by well-preserved Ediacaran successions (Fig. 2). The 87Sr/86Sr
values, between 0.70762 and 0.70905, further support an Ediacaran age for the deposition of their
sedimentary protoliths (Halverson et al., 2005 and references therein). On the other hand, the C- isotope
chemostratigraphic pathways displayed by marbles from the upper part of the Silgara Formation suggest a
deposition extending into the latest Ediacaran c.a. 548-542 Ma (Fig. 2). The pronounced C-isotope negative
excursion displayed by carbonates in the uppermost part of the succession (δ13C= -7‰PDB) may represent the
c.a. 580 Ma Wonoka C-isotope negative anomaly, which elsewhere is displayed by carbonates underlying
glaciogenic deposits (Gaskiers glaciation, Halverson et al., 2005 and references therein). 87Sr/86Sr values
between 0.70780 and 0.70880 support this contention (Fig. 2). The return to δ13C values as high as +2.8‰
PDB and the subsequent single negative value of -5‰ PDB at the very top of the carbonate succession suggest a
deposition in the uppermost Ediacaran just before the Neoproterozoic-Cambrian boundary (Fig. 2). 87Sr/86Sr
values up to 0.71019 also suggest a latest Ediacaran depositional age for the sedimentary protoliths of the
uppermost part of the Silgara Formation. The pronounced thickness of the metasiliciclastic successions
overlying the studied marbles suggests deposition probably extending into the Cambrian. Unfortunately no
data are thus far available to directly constrain such continuation.

4. Implications of the proposed depositional ages for the NW Gondwana Paleogeography
Because of their considerable regional extension and more importantly, because of their overlying
position with respect to the Grenvillian-age high-grade metamorphic basements of central and eastern
Colombia (Fig. 1), the depositional ages inferred for the studied carbonate successions may provide
important information about the NW Gondwana paleogeography. We suggest that the deposition of the
sedimentary protoliths of the studied marble successions occurred in a continental margin installed along
northwestern Gondwana during the Ediacaran-Early Cambrian (Fig. 3). Formation of this continental margin
may have been related to the opening of a northern realm of the Iapetus Ocean. This is suggested by the
presence of marble successions farther south in western Argentina (i.e. Sierra de Pie de Palo), which
represent remains of such ocean and display similar Ediacaran C- and Sr-isotope chemostratigraphic
pathways (Sial et al., 2001). The presence of correlative successions cropping out along La Loja Terrane
(Chiguinda Formation, Litherland, et al., 1994) suggests that this continental margin extended farther south
to Ecuador and Peru.
The establishment of this continental margin has several implications for the southern Mexico - eastern
Colombia paleogeographic connection. Although well-documented for the terminal Mesoproterozoic - early
Neoproterozoic time span (Ruiz et al., 1999), such a connection should have terminated before the
deposition of the studied successions. This is supported by the lack of correlative mixed siliciclasticcarbonate successions overlying the Grenvillian-age metamorphics in southern Mexico. Rifting of these
metamorphic massifs from northwestern Gondwana may have occurred during the initial opening of the
proposed northern realm of the Iapetus Ocean (> 610 Ma; Fig. 3). Independent evidence supporting this
rifting event is provided by the oceanic and intraplate geochemical signatures displayed by amphibolites
associated to the Cajamarca-Valdivia metasediments and Silgara Formation respectively.
The formation of this Ediacaran continental margin may have presaged the subsequent early-middle
Paleozoic establishment of the recently proposed Terra Australis Orogen (Cawood, 2005). This orogenic
event may correspond to the Ordovician Cordilleran-type orogeny that affected the Ordovician sedimentary
successions overlying the Grenvillian age metamorphics in central and eastern Colombia (Cediel et al.,
2003). The absence of this event in their Mexican correlatives further supports a pre-early Paleozoic rifting
of the southern Mexico terranes from northwestern Gondwana. Although faunal similarities displayed by
Ordovician sedimentary successions overlying the Grenvillian-age metamorphics in southern Mexico and
eastern Colombia suggest an early Paleozoic paleogeographic connection between these two regions (Ruiz et
al., 1999), in our opinion those similarities may indicate, instead, that the southern Mexico terranes remained
as float-rafts out board northwestern Gondwana during this time interval (Fig. 3). These faunal similarities
can be the result of ocean water circulation and/or biologic migration, a process well documented for other
regions of South America during the Cambrian-Ordovician time span (Aceñolaza et al., 2002).
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Abstract
Two sediment cores of approximately 40 cm were collected on the inner sector of an estuary ca. 15 km long, located in the
south region of Brazil. The Guaratuba Bay, as it is known, is enclosed by an Area of Environmental Preservation (AEP) of
1,306 km2, comprehending most of the Guaratuba and Matinhos municipalities. According to Brazilian regulation an AEP
has several restrictions regarding land usage and occupation, water quality standards, effluent discharge, and is destined
mainly to recreational activities and artisanal fishery. To assess levels of 14 PAHs in the sediments, the cores were divided
in several sections which then followed extraction and subsequent analyses by HPLC coupled with a fluorescence detector.
Among the PAHs detected, phenanthrene and fluoranthene showed the highest concentrations. PAH ratios as seen in the
literature point to diffuse sources for these compounds in the study area. Remarkably, the intermediate section of one core
shows the highest levels of phenanthrene, suggesting the existence of diagenetic process or biological accumulation from
natural precursors involved.
Keywords: PAHs, estuarine sediments, sources.
Introduction
It is well known that polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous contaminants in the environment and the use
of estuarine, fluvial, lacustrine and marine sediments to reveal levels of environmental quality and/or input sources has been
extensively used by several researchers (cf. Laflamme & Hites, 1978; Wakeham et al., 1980a,b; Gschwend & Hites, 1981;
Colombo et al., 1989; Benlahcen et al., 1997), for they are a sink to such hydrophobic compounds. Although they are
considered mainly as products of thermal decomposition, generated during the incomplete combustion of organic matter and
fossil fuels, as well as during the geochemical formation of the latter ones (Lehndorff & Schwark, 2004), they can also be
derived from non-combustion, biogenic precursor sources (Laflamme & Hites, 1978; Wakeham et al., 1980b). Because of
this diverse origin and widespread distribution, the use of PAH ratios to infer their sources has been widely used (Yunker et
al., 2002).
Thus, in order to quantify the distribution of PAHs along the sedimentary record and assess possible sources in the
Guaratuba estuary, the following individual compounds were analyzed in several sections of the cores: naphthalene,
acenaphthylene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene,
benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenzo[ah]anthracene, benzo[ghi]perylene and indeno[1,2,3cd]pyrene.
The Guaratuba Bay is located on the south region of Brazil, in the Paraná State. The south and north margins of the bay are
part of the Guaratuba and Matinhos municipalities, which concentrate their population mainly along the coast. The former is
the larger town, with a population close to 33,000 inhabitants. A moderate drainage basin encompasses the estuary,
consisting of 1,724 km2 and two main rivers alone, Cubatão and São João, introduce as much as 80 m3/s of freshwater into
the estuary. The bay is also enclosed within an Area of Environmental Preservation (AEP) of 1,306 km2 consisted mainly of
the Mata Atlântica ecosystem, and surrounds most of the two municipalities. According to Brazilian regulation an AEP has
several restrictions regarding land usage and occupation, water quality standards, effluent discharge, and is destined mainly
to recreational activities, aquaculture and artisanal fishery. Nevertheless, the surrounding areas have one of the largest
banana agricultures in the south of Brazil, and the urban growth is also of concern, since it shows a tendency in the region.
Material and methods
Two sediment cores were collected on the inner sector of the estuary and on the outer sector, respectively. The cores were
divided into sections of one centimeter until the 10 cm depth, two centimeters until the 30 cm depth, and five centimeters
until 35 and 40 cm depth, which were then kept frozen until sample preparation could be done. Cores from the exact same
locations have been previously dated using 210Pb, 214Pb and 137Cs isotopes, which resulted in a sedimentation rate close to
5.0 mm/year (Sanders, 2005).
Sample preparation followed the extraction, purification and fractionation steps before analysis. The analyses were carried
out using a high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with a fluorescence detector. Standard reference
material for the 14 PAHs was obtained from Supelco (Sigma-Aldrich Co.) No 49156. Organic matter was also determined,
through loss on ignition after combustion at 450° C for 24 h. All destructed material was assumed to be organic matter.

Results and Discussion
So far, the results show total PAH ranging from 1.5 to 3126.8 ng/g (mean 494.9) of dry weight, with phenanthrene and
fluoranthene showing the highest concentration among individual PAHs. PAH ratios as seen in the literature (e.g. Budzinski
et al., 1997 and Yunker et al., 2002) point out to diffuse sources for these compounds in the study area. Remarkably, the
intermediate section of one core shows the highest levels of phenanthrene, suggesting the existence of diagenetic process or
biological accumulation from natural precursors involved, as discussed by Laflamme & Hites (1978) and Wakeham et al.
(1980b). Additionally, recent works from Wilcke et al. (2003) and Krauss et al. (2005) support the hypothesis that
phenanthrene may have a biogenic precursor as the main source of input to the estuarine system, in the way that they report
considerable high levels of phenanthrene associated to the Mata Atlântica region and in barks and twigs of trees from the
Amazon basin, respectively.
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ABSTRACT
The Piratininga-Itaipu Lagunar System receives high concentrations of untreated domestic sewage in its waters.
In aquatic environments, the two main gases involved in the biological processes of the N cycle are N2O and NH3. The
main purpose of this study is to determinate the N2O and NH3 fluxes at the air-water interface in the Piratininga Lagoon,
and to verify some of the control factors. The N2O fluxes ranged from -7.0 to 40.0 µg N m-2 h-1. Considering all
measurement made, 50% of them resulted in N2O transference from the atmosphere to the lagoon and 50% from the
water to the atmosphere. Based on the results of the other chemical and physical parameters we believe that the major
process controlling the production of N2O in the surface waters is nitrification. The calculated NH3 fluxes varied from
28.0 to 546.0 µg N m-2 h-1, assuming the marine winds and from -4.7 to 513.0 µg N m-2 h-1, assuming continental winds.
The average NH3 fluxes were respectively 147 (± 148) e 120 (± 141) µg N m-2 h-1. Because most of the NH3 fluxes were
positive, it´s possible to assume that the lagoon is a source of NH3 to the atmosphere.
Keywords: nitrous oxide; ammonia; air-sea exchange.
INTRODUÇÃO
As lagoas costeiras são ambientes deposicionais e de retenção de poluentes. Hoje em dia, devido ao crescimento
exacerbado da população humana, o processo de eutrofização natural tem sido acelerado pela poluição em geral, com o
aporte de esgoto doméstico e industrial, além de fertilizantes agrícolas que são transportados por rios ou por lixiviação
(Marques Júnior et al., 2002).
O óxido nitroso (N2O), um dos gases do efeito estufa (Barnes e Owens, 1998), possui um tempo de residência de
150 anos na atmosfera. É capaz de absorver radiação infravermelha, gerando calor cerca de 300 vezes superior ao do
dióxido de carbono (CO2) (Bauza et al., 2002; Bonin et al., 2002; Bouwman et al., 1995). Sua estabilidade na troposfera
permite seu transporte convectivo à estratosfera onde, através da reação com o O (1D), dá origem ao óxido nítrico (NO),
responsável pelo consumo do O3 estratosférico (Bouwman et al., 1995; Bonin et al., 2002).
A amônia (NH3) é a base dominante na atmosfera, sendo o principal agente neutralizador dos ácidos presentes no
ar, influenciando o pH dos aerossóis, formação de nuvens, chuva e nevoeiros (Olivier et al., 1998). Vários estudos
realizados em grandes centros urbanos e industriais no Brasil mostram que o aporte atmosférico (via deposição úmida)
de NH4+ é tão alto quanto ou, na maioria das vezes, superior ao de nitrato (NO3-) (Guimarães, 2006). A elevada
deposição atmosférica de NH4+ pode contribuir para acidificação de ambientes terrestres e aquáticos, eutrofização de
ecossistemas aquáticos e aumento da produção e emissão de N2O.
O sistema lagunar de Piratininga-Itaipu (Fig 1) situa-se a aproximadamente 15 km a leste do centro de Niterói,
RJ. Devido ao aporte de nutrientes associados à baixa taxa de renovação das águas, o tempo de residência da água
(T50%) em Piratininga é de 16 dias, contribuindo para a elevação das concentrações de elementos biogênicos (Knoppers
et al, 1991 apud Carneiro, 1992), sendo esta lagoa considerada hipertrófica.
O objetivo deste trabalho é a determinação dos fluxos de N2O e NH3 na interface ar-água na lagoa de Piratininga
e inferir fatores de controle de produção e fluxo.
MÉTODOS
De agosto de 2005 a maio de 2006 foram feitas campanhas para a coleta de amostras de água e medidas de fluxos
de N2O e NH3 na lagoa de Piratininga. As amostras de água foram coletadas em frascos de polipropileno de 250 mL.
Nestes mesmos pontos, foram feitas medidas de pH e temperatura da água com pHmetro WTW modelo 330. Com uma
estação meteorológica portátil (HTA modelo 4200) foram medidos, in situ, a velocidade do vento, umidade relativa,
temperatura e temperatura do ponto de orvalho do ar.
Para determinação dos fluxos de N2O na interface água-ar utilizou-se o método da câmara estática (Goreau e de
Mello, 1988). Para flutuação, foram adaptadas às câmaras placas de isopor (com 2,5 cm de espessura), tornando
possível a sua estabilidade e flutuação. Uma vez as câmaras postas sobre a água, amostras foram coletadas após sua
instalação nos tempos 10, 20 e 30 minutos, sendo que uma amostra de ar atmosférico era coletada no início de cada
experimento. As amostras de ar foram coletadas por meio de seringas de polipropileno de 60 mL.
Para determinação das concentrações de N2O nas águas superficiais, durante as medições com a aplicação de
câmaras, foram coletadas duas amostras de 30 mL de água (~5-10 cm abaixo da superfície) em seringas de 60 mL e

adicionados 30 mL de ar atmosférico no interior da seringa sendo, em seguida, agitadas manualmente 150 vezes. Em
seguida, os 30 mL de ar foram então transferidos para uma seringa seca.
As amostras de ar nas seringas foram levadas para o laboratório para análises em um cromatógrafo a gás
(Shimadzu, GC-17A) com detector de captura de elétrons (Ni63), operado a 340ºC. Para a determinação dos níveis de
nitrogênio amoniacal (NHx = NH4+ + NH3) foi aplicado o método do azul de indofenol (FAO, 1975). As concentrações
de nitrito (NO2-) foram determinadas pela reação de Griess. O nitrato (NO3-) foi determinado por redução a nitrito (NO2) em coluna redutora de cádmio, sendo que as soluções reduzidas foram analisadas como nitrito (Carmouze, 1994). Para
a determinação dos níveis de oxigênio dissolvido (OD) foi aplicado o método de Winkler (Carmouze, 1994). No
laboratório ainda foram feitas medidas de salinidade com um salinômetro Ysi modelo 30-25 ST.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parâmetros Físico-Químicos
Dados de salinidade, temperatura, pH, concentrações NO3-, NO2-, NHx, N2O e OD medidos nas águas superficiais
da lagoa de Piratininga encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Dados dos parâmetros físico-químicos.

Salinidade Temperatura pH
Média
Desvio Padrão
Mediana
Mínimo
Máximo

12,1
5,6
16,5
3,8
17,7

(ºC)
23,0
1,7
22,9
19,4
25,7

8,63
0,38
8,70
7,96
9,25

NO3NO2NHx
N 2O
OD
-1
-1
-1
-1
µmol L µmol L-1 µmol L nmol L mg L
2,3
2,5
1,9
<0,1
7,4

1,4
1,0
1,6
<0,1
3,2

19,7
19,2
17,1
1,1
67,9

9,2
4,7
7,6
3,8
22,1

3,5
3,1
1,9
1,5
8,6

Fluxos de Óxido Nitroso
A Tabela 2 apresenta as concentrações de N2O medidas na água, as concentrações na água calculadas a partir do
equilíbrio com as concentrações de N2O medidas no ar, os percentuais de saturação de N2O na água, os fluxos de N2O
na interface água-ar calculados pelo modelo matemático (Liss e Mervilat, 1986) e os fluxos de N2O medidos por meio
da técnica de câmara estática.
Tabela 2. Concentrações e fluxos de N2O na Lagoa de Piratininga no período de agosto de 2005 a maio de 2006 (n =
30).

Data

u
ms-1

Cágua
nmolL-1

Ceq,ar
nmolL-1

RS

Fluxo (modelo) Fluxo (câmara)
(µg N m-2 h-1)
(µg N m-2 h-1)

dd.mm.aa
%
1,80
9,25
7,65
118
0,19
Média Aritmética
Desvio Padrão
0,73
4,65
0,43
56
0,51
Mediana
2,00
7,63
7,63
101
0,01
0,49
4,33
6,67
58
-0,26
Mínimo
3,20
22,06
8,32
271
1,66
Máximo
u = velocidade do vento; Ceq,ar = concentrações teóricas de N2O na água na condição de equilíbrio com as

3,5
10,5
-0,4
-7,0
39,6

concentrações de N2O no ar; Cágua = concentrações de N2O na água; RS = razão de saturação
Os fluxos de N2O medidos pelo método da câmara estática variaram de -7,0 a 39,6 µg N m-2 h-1. O sinal negativo
denota transferência do gás da atmosfera para a superfície das águas da lagoa, enquanto que o sinal positivo denota
emissão da água para a atmosfera. A média aritmética e mediana foram, respectivamente, 3,5 e -0,4 µg N m-2 h-1. Do
total de medidas realizadas, 50% resultaram em transferência de N2O da atmosfera para a lagoa e 50 %, do processo
inverso.

Em média, a concentração de N2O nas águas superficiais da Lagoa de Piratininga é superior àquela obtida a partir
do equilíbrio com as concentrações de N2O na atmosfera. Esta supersaturação indica que provavelmente há
transferência de N2O da lagoa para a atmosfera. A distribuição dos valores de razão de saturação (RS) mostra que
metade dos valores é inferior a 100% e que a outra metade, superior a 100%, embora a média seja de 118%.
Os processos responsáveis pela transferência de N2O da atmosfera para a lagoa podem ser dois: um está
relacionado diretamente aos processos biogeoquímicos do N no sistema aquático, ao passo que o segundo não. No
primeiro caso, sob condições anóxicas, o N2O pode ser utilizado por bactérias desnitrificadoras como aceptor de
elétrons, sendo tal fato observado por Goreau e de Mello (2002) em sistemas aquáticos anóxicos na Amazônia e sul da
Flórida (EUA). O outro seria que os níveis de N2O do ar tenham subido suficientemente de forma a provocar a
subsaturação (<100%) na água, em função da passagem de uma massa de ar com valores mais altos de N2O devido às
emissões de atividades antrópicas, tais como queima de combustíveis fósseis.
Os fluxos de N2O calculados pelo modelo matemático variaram de -0,26 a 1,66 µg N m-2 h-1, e a média aritmética
e mediana foram, respectivamente, 0,19 µg N m-2 h-1 e 0,01µg N m-2 h-1. Da mesma forma que os resultados das
câmaras, observa-se que metade dos fluxos de N2O mostram emissão de N2O das águas da lagoa para a atmosfera, e que
outra metade mostra transferência de N2O da atmosfera para a água.
Fluxos de Amônia
Os fluxos de NH3 na interface ar-mar são bastante sensíveis tantos às concentrações de NHx, quanto ao pH da
água do mar (Asman et al., 1994; Guimarães e de Mello, 2006; Quinn et al, 1996). Os fluxos foram calculados com
base na média horária da velocidade do vento (u) correspondente ao momento da coleta das amostras, por isso, é preciso
salientar que os valores calculados dos fluxos de NH3 são representativos somente deste momento da coleta e não das
24 h do dia em virtude das condicionantes meteorológicas, em especial a velocidade do vento. A direção do vento pode
ter relação com a concentração de NH3 no ar, pois se espera que massas de ar de origem marinha possuam
concentrações de NH3 inferiores às de origem continental. Durante as noites de inverno, a ocorrência de inversão
térmica deve provocar aumento das concentrações de NH3 no ar.
A Tabela 3 apresenta a concentração de equilíbrio do NH3 (Ceq,mar) no ar, velocidade de troca (ka) e os fluxos de
NH3 na interface água-ar no período de agosto de 2005 a maio de 2006.
Tabela 3. Concentração de equilíbrio do NH3 (Ceq,mar) no ar, velocidade de troca (ka) e fluxos de NH3 na interface armar da Lagoa de Piratininga no período de agosto de 2005 a maio de 2006.

Data

ceq,mar
µg m-3

u
m s-1

ka
m s-1

F*
µg m-2 h-1

F**
µg m-2 h-1

dd.mm.aa
22,6
1,80
0,002
147
120
Média Aritmética
Desvio Padrão
17,3
0,82
0,001
144
141
Mediana
20,6
2,00
0,002
121
91
Mínimo
4,4
0,50
0,001
28
-5
Máximo
68,1
3,20
0,004
546
513
ceq,mar = concentrações teóricas de NH3 no ar na condição de equilíbrio com as concentrações
medidas de NHx; ka velocidade de transferência; F* e F** = fluxos calculados adotando-se
concentrações atmosféricas de NH3 de 1 e 5 µg m-3 , respectivamente.

Os valores calculados das concentrações de NH3 no ar em equilíbrio (ceq,mar) variaram de 4,4 a 68,1 µg NH3 m-3.
A média aritmética (± desvio padrão) e a mediana dos valores calculados de ceq,mar foram, respectivamente, 22,6 (±
17,3) e 20,6 µg NH3 m-3.
Os fluxos de NH3 calculados variaram de 28 a 546 µg N m-2 h-1, atribuindo-se car = 1 µg m-3, e de -5 a 513 µg N
-2 -1
m h , atribuindo-se Car = 5 µg m-3. As médias aritméticas (± desvio padrão) dos fluxos calculados nas simulações
foram, respectivamente, 147 (± 144) e 120 (±141) µg N m-2 h-1. As médias aritméticas dos fluxos de NH3 na interface
ar-água da lagoa de Piratininga são de 3 a 4 vezes inferiores as calculadas para a baía de Guanabara (Guimarães e de
Mello, 2006), sendo que a mediana em Piratininga foi ligeiramente superior à verificadas para da baía.
CONCLUSÕES
Com base nos parâmetros físico-químicos analisados, acredita-se que o processo principal que ocorre na Lagoa
de Piratininga seja a nitrificação. Os fluxos de N2O medidos na interface ar-água na lagoa de Piratininga mostram iguais
valores de emissão, isto é, transferência da lagoa para a atmosfera, e consumo, transferência da atmosfera para a lagoa.
Isso possivelmente se deve à diversidade de processos atuando no controle de produção e transferência desses na

interface ar-água. Os níveis de O2 medidos, juntamente com a proporção verificada entre a concentração média de N2O
e NO2- nas águas superficiais, sugerem que a nitrificação seja um dos processos responsáveis pela produção de N2O nas
águas superficiais da lagoa. Por outro lado, o consumo de N2O (fluxo com sinal negativo) na interface ar-água sugere
que a nitrificação possa atuar como um processo de consumo do gás no próprio meio em que é produzido. Entretanto,
variações nas concentrações atmosféricas de N2O podem provocar oscilações na emissão e consumo do N2O na
interface ar-água. Não se tem ainda uma resposta para essa diferença, superior a uma ordem de grandeza, entre os
fluxos medidos diretamente por meio da técnica da câmara estática e os cálculos a partir das concentrações de N2O
medidos na água e no ar.
Os fluxos de NH3 estimados com base nas concentrações de NHx nas águas superficiais da lagoa atribuindo-se
diferentes concentrações de NH3 no ar, sugerem que a lagoa é uma fonte de NH3 para atmosfera. A taxa de emissão de
NH3 estimada deve variar de 10 a 13 kg N ha-1 ano-1, valor superior ao aporte atmosférico de NH4+ através das chuvas
no município de Niterói medido no período de 1998-99 e que foi de 5 kg N ha-1 ano-1 (de Mello, 2003).
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PRESENÇA DE METAIS PESADOS EM CORPOS D’ÁGUA E A INDÚSTRIA DO CALCÁRIO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MIGUEL, CARSTE DO ALTO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS
Eduardo A. Haddad1, Antônio P. Magalhães Jr.2, Luis Felipe S. Cherem3

ABSTRACT
The water quality is an attribute which indicates the environmental quality of a river basin, mainly at places that are
intensively occupied by industrial sites or that have a singular natural fragility. São Miguel river basin – a karstic region
located at high São Francisco basin – has both features, which justifies the importance of studying how the human activity
influences the surface water in this area. Therefore, this paper presents an analysis of the heavy metals’ presence and their
concentration on São Miguel river basin’s surface water. Our monthly data collection, consisting of 13 parameters, was
obtained by a 5-point-monitoring net along the river main course, between April (2005) and March (2006). More samples
were also collected from some isolated sites, as lakes and dolines with water. The main sources of water pollution were
geographically identified in order to detect the influence of human activities on the surface water. Our results indicates that
calcination processes related to carbonate rocks mining are the source of atmospheric pollution by heavy metals, but do not
contribute much to water pollution. Nevertheless, concentrations of cadmium above legal standards were identified in 2
distinct sites.
Key words: water quality, heavy metals, industrial pollution

INTRODUÇÃO
O rio São Miguel situa-se na margem direita da bacia do Alto São Francisco, no sudoeste de Minas Gerais, sua bacia
hidrográfica ocupa 520km² em região cárstica de rochas carbonáticas, onde o crescimento acentuado da mineração e
beneficiamento do calcário implica em susceptibilidade à poluição das águas. As influências antrópicas na qualidade da
água da bacia foram investigadas firmando-se na análise de parâmetros microbiológicos, físicos e químicos.
Especificamente, este trabalho visa apresentar os resultados da presença e concentrações de metais pesados nas águas
superficiais4, associando-os à proximidade de indústrias mineradoras, fornecendo, assim, informações para ilustrar o
potencial impactante de atividades de extração e beneficiamento do calcário e a fragilidade dos ambientes cársticos.
A indústria causa impactos menos previsíveis que os despejos domésticos, pois este tipo de poluição pode ser descontínuo
no tempo e no espaço, além de representar fonte importante de poluição das águas por metais pesados. As incinerações
utilizadas em processos industriais, bem como em resíduos das indústrias, aliado ao emprego de materiais comburentes
inadequados, provoca a volatilização destes materiais, que podem formar cinzas ricas em metais pesados. Estes podem se
depositar no solo e escoar para os corpos d’água, ou precipitar diretamente nestes. Portanto, uma mesma indústria pode
poluir diferentes esferas ambientais como a água, o solo e o ar em momentos distintos (Nemerow & Dasgupta, 1991). Em
áreas cársticas, alguns estudos demonstraram a presença nos solos e as conseqüências de metais pesados no ambiente
(Colbourn & Thornton, 1978; Nicholson et. al., 2006). Na região deste estudo, Borghetti (2002) identificou a presença de
Cd, Pb e Zn acima dos níveis de concentração permitidos nos solos da área, motivando a investigação sobre a presença e
concentração destes elementos, assim como de outros metais também nas águas da bacia. Considerando a disponibilidade de
dados gerados previamente associada aos dados gerados, esse artigo apresenta uma análise da presença de metais pesados e
sua concentração nas águas superficiais da bacia do rio São Miguel.

METODOLOGIA
Esse trabalho é dividido em três etapas. A primeira corresponde ao monitoramento da qualidade da água, a segunda, à
elaboração de um mapa de localização de calcinadoras e cavas de extração de calcário e, na terceira etapa, os dados de
qualidade são correlacionados à distribuição das plantas industriais acima citadas. Por fim, os dados são analisados e sua
relação espacial verificada. Os metais pesados considerados são: Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Ti e Zn, sendo
o método de ensaio definido por American Public Health Association – APHA (1998). Considerando que Haddad (2007)
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não observou nenhuma relação da concentração dos
metais pesados com os dados de vazão dos pontos de
amostragem e de chuva para o período de
monitoramento, o que exclui a necessidade de
apresentar tais testes.
O monitoramento foi realizado em cinco pontos
(SM01, SM02, SM03, SM04 e SM05) distribuídos ao
longo da calha principal do rio São Miguel. Os
mesmos parâmetros e procedimentos foram
realizados para amostras em 3 nascentes (NV01,
LT01, QS01) localizadas em pontos e em condições
litológicas distintas em 2 momentos (abril de 2006 e
setembro de 2006). Os resultados serviram como
referência à condição de qualidade “natural” das
águas
na
bacia
(background).
Além do
monitoramento in situ, a coleta de dados se fundou
também em relatórios técnicos da qualidade de águas
superficiais de 2000 a 2004 para compor o banco de
dados considerado (IGAM, 2005), sendo que neste
existe um ponto de amostragem no baixo curso
principal do rio São Miguel (SF002A). Também
foram analisados dados de qualidade da água de
captações em nascentes do Sistema Autônomo de
Água e Esgoto – SAAE (2004) da cidade de Pains
(MSM e ALV) e também os dados gerados em
estudos na área desenvolvidos no Instituto de
Geociências – IGC, da Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG, como parâmetros físicoquímicos de água (Félix & Freitas Jr, 2000). Estes
dados foram tratados em conjunto aos dados gerados
para esta pesquisa. Outra amostragem foi feita em
ambientes cársticos como dolinas (024, 031 e 034),
lagoas (LA 01) e tributários da bacia (CO01, SA01,
Figura 1 – Localização dos pontos de coletas de amostras de água.
SA02, CA01, CA02) nas proximidades de empresas
calcinadoras.
As amostras foram manuseadas de acordo com as recomendações do Laboratório de Geoquímica Ambiental do Centro de
Pesquisa Manoel Teixeira da Costa – CPMTC do IGC-UFMG. As análises foram feitas com o Espectrômetro ICP - AES, e
contemplaram as concentrações em partes por milhão (ppm) dos parâmetros. Os dados monitorados foram avaliados
verificando-se os níveis de conformidade com os padrões estabelecidos na legislação federal pela Resolução do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 357/2005, que dispõe sobre enquadramento de corpos d’água e classes de usos da
água no Brasil (CONAMA, 2005). Por fim, esses dados foram analisados em conjunto e verificada a sua relação com a
existência de atividades industriais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da análise dos parâmetros químicos selecionados – Al, Cd, Fe, Hg, Mn e Zn – pode ser resumido conforme
apresentado nas Tabelas 1 e 2, que mostram os dados das concentrações desses metais5 em diversos ambientes hídricos na
bacia do rio São Miguel os quais excederam os limites de concentração padrão da legislação nacional para as classes de
usos da água estabelecidos na Resolução 357/2005 do CONAMA. Em linhas gerais, verifica-se que o alumínio (Al) e o
zinco (Zn) apresentam valores máximos muito acima do permitido em todos os trechos monitorados, enquanto os outros
metais, não.

5

Foi apresentado o valor da máxima dos metais que tiveram mais de um resultado acima do padrão da classe de uso da água.

Tabela 1: Concentrações máximas de metais pesados acima dos padrões legais em ambientes hídricos da bacia do rio São Miguel
Resolução 357/2005

Pontos de amostragem

Limite de concentração padrão para
a Classe de uso da água (mg/L)

Al
Cd
Fe
Hg
Mn
Zn

Rio São Miguel

Nascentes

Classe 1

Classe 2

Classes 3 e 4

SF 002A

SM 01

SM
02

SM
03

SM
04

SM
05

0,10
0,0010
0,30
0,20
0,100
0,010

0,10
0,0010
0,30
0,20
0,100
0,033

0,20
0,010
5,00
2,00
0,500
0,050

0,00
0,0015
0,00
0,064
0,000
0,000

0,57
0,000
0,34
0,00
0,000
1,180

0,28
0,000
0,00
0,00
0,000
1,360

0,83
0,000
0,00
0,00
0,000
1,110

0,40
0,000
0,00
0,00
0,000
1,290

1,42
0,000
1,04
0,00
0,000
1,110

NV 01

LT 01

QS 01

0,00 0,27 0,00
0,000 0,000 0,000
0,00 1,78 0,00
0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000
0,000 0,160 0,000

MSM

ALV

041

0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000
2,90 0,65 0,00
0,00 0,00 0,00
0,116 0,439 0,000
0,000 0,000 0,000

Tabela 2: Concentrações máximas de metais pesados acima dos padrões legais em ambientes cársticos e rios tributários da bacia
do rio São Miguel
Resolução 357/2005

Pontos de amostragem

Limite de concentração padrão para a
Classe de uso da água (mg/L)

Al
Cd
Fe
Hg
Mn
Zn

Classe 1

Classe 2

Classes 3 e 4

0,10
0,001
0,30
0,2
0,1
0,010

0,10
0,001
0,30
0,2
0,1
0,033

0,20
0,01
5,00
2
0,5
0,050

Dolinas
024

031

034

Tributários
044

0,00 0,00 0,00 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00 0,21 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000 0,000

Lagoa

CO 01

SA 01

SA 02

CA 01

CA 02

LA 01

0,18
0,00
0,55
0,0
0,00
0,000

0,16
0,00
0,00
0,0
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,000

0,00
0,00
0,59
0,0
0,00
0,000

0,20
0,0018
0,00
0,0
0,00
0,000

O valor da concentração de Al na nascente LT 01 sugere que o elemento se apresenta naturalmente em concentrações acima
do padrão para a classe 3 na região. O aumento da concentração de Al no rio São Miguel (SM 01 a 05) em todos os pontos
pode estar relacionado à chuva no momento da coleta em dezembro de 20066, dissolução de compostos do solo e ao
escoamento superficial (IGAM, 2005). A origem antrópica na região da presença de Cd na água pode estar ligada à
volatilização do elemento com a queima de materiais diversos (materiais plásticos, aparas de borrachas, papel aluminado,
óleos residuais, pneus) utilizados nos fornos e indústrias de calcinação na região, transporte pelo vento ou precipitação e
deposição direta ou indireta (primeiramente deposita nos solos ou nos altos topográficos e é mobilizado por escoamento
superficial) nos corpos d’água (Borghetti, 2002). Deve-se considerar que na água, o Cd possui mobilidade e pode entrar na
cadeia alimentar de organismos aquáticos (biocumulativo) e persistir no ambiente. Neste ponto não pode ser descartada a
posterior ingestão de peixes contaminados por humanos na região. A presença do Fe na água acima de padrões legais teve
valores mais elevados nas nascentes LT 01 e MSM, fato associado por Félix & Freitas Jr. (2000) a minerais como siderita,
pirita, limonita que ocorrem de forma natural no aqüífero cárstico local. A concentração de Hg registrada em 2004 na
Estação Calciolândia foi relacionada ao uso do elemento em garimpos e extração de areia (IGAM, 2005). Os valores de Mn
nas nascentes mostram que os valores são de concentrações naturais do elemento. O Mn na água não tem grande
significância sanitária e, em altas concentrações, pode provocam sabor e odor desagradáveis, o que impede naturalmente seu
consumo (Von Sperling, 1996). Pode-se sugerir as fontes de proveniência do Zn na região também com base no trabalho
desenvolvido por Borghetti (2002). Ele identificou a presença homogênea do elemento nos solos relacionado ao
intemperismo das rochas, principalmente em solos derivados de calcário. As concentrações mais elevadas se distribuem
pontualmente e aleatoriamente, com leve tendência de valores mais altos nas litologias das rochas carbonáticas do Grupo
Bambui. A concentração natural do elemento no solo se deve a sua mineralização em fraturas do calcário. Além disso,
foram observadas concentrações pontuais em propriedades rurais, próximo a usinas e aos fornos de calcinação. Dentre as
possíveis causas antrópicas da presença do elemento na água, deve ser destacada a combustão de madeira, a incineração de
resíduos, a produção de cimento, a produção de cal, atividades relacionadas à mineração (beneficiamento) de calcário, e
6

Somente os dados de Al e Fe permitem sugerir o aumento de sua concentração na água na época das chuvas. Para os elementos restantes os dados são
insuficientes (Hg e Mn) ou não possuem (Cd e Zn) uma relação segura com os dados locais de precipitação na bacia e de vazão fluvial no rio São Miguel
que se encontram no trabalho de Haddad (2007).

devem ser consideradas como fontes potenciais. Outras possibilidades são a emissão de efluentes domésticos no rio e o uso
de compostos orgânicos de zinco aplicados como pesticidas (IGAM, 2005).
CONCLUSÃO
Em linhas gerais, embora seja dito que as atividades de extração e beneficiamento das rochas são comumente apontadas
como fontes potenciais de poluição das águas na bacia em questão, o entendimento de suas influências na qualidade da água
demanda um maior aprofundamento das pesquisas, já que este tipo de poluição é descontínuo no tempo e no espaço, ficando
restrito a eventos. A presença de Cd na água em concentrações acima dos padrões legais foi identificada somente em uma
amostra de lagoa de rejeito de mineração, e por outra vez, na Estação Calciolândia. Tal fato demonstra que ainda há
carência de dados para comprovar o nível e a gravidade destes impactos, bem como estabelecer um padrão espacial da
poluição na área. Os parâmetros de qualidade das águas fluviais, portanto, não evidenciam claramente os impactos da
indústria da mineração nos corpos d’água, fato que pode indicar que não são elementos eficazes para refletir tais impactos
no contexto estudado. Essa ponderação não minimiza a importância de ampliar o monitoramento da qualidade da água em
outros pontos da bacia, principalmente em áreas mais próximas às minerações, ou adjacentes às áreas agrícola. Igualmente,
demonstra que o estudo dos impactos da mineração deve englobar o monitoramento integrado de outros elementos do
quadro físico como os solos e o ar. Na água, o levantamento de dados deve ser mais abrangente, incluindo sedimentos de
fundo e a biota aquática (bioindicadores). Nesta última, deve se considerar a possibilidade de bioacumulação de metais em
peixes, por exemplo, e o perigo de sua posterior ingestão por humanos.
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ABSTRACT:
The chemical speciation is an important tool to foresee your behavior of the metals in the ecosystems (bioavailability,
toxicity, distribution, and to develop remediation works. But, in the Alto do Paranapanema basin, the metal is
mentioned basically as the total content, until today. Necessarily, the present work aimed at to determine metals for
ICP-OES and to evaluate the induced phytotoxicity in lettuce seeds, after sequenced division of different superficial
water samples of this basin. To this respect it could be demonstrated that the metals occur second: Fe>Mn>Zn>Pb and
for point collection, Itap>Para>Juru, with particulated metal predominance (fr. I). However, during the winter, metals
labil (fr. II), of the Jurumirim reservoir and the Paranapanema river, had been phytotoxic (p < 0,05), in contrast of the
Itapetininga river and for all the cases during the spring; results that can be excellent for metal management activities.
Palavras Chave: metais, especiação, fitotoxicidade.
INTRODUÇÃO
A especiação química é crucial para prever a biodisponibilidade, toxicidade, distribuição de metais nos ecossistemas, e
para planejar programas de remediação (Wilken, 1998); porém a maioria dos modelos de atividade, de espécies
químicas, reproduz com dificuldades as condições naturais e contam com limitados valores para predizer toxicidade
(Van Leeuwen et.al, 2005), fato que pode ser ponderado pelos bio-ensaios (Witters, 1998). Segundo dados oficiais
(CETESB, 2006), as concentrações totais de alguns metais nas águas superficiais da bacia Alto do Paranapanema, que
se encontram nos limites da área de proteção ambiental “Corumbataí/Botucatu/Tejupá”, pertencentes a São Paulo, têm
mostrado desconformidades com as legislações ambientais brasileiras. Precisamente, o presente trabalho teve como
objetivo determinar metais por ICP-OES e avaliar a fitotoxicidade induzida em sementes de alface, após fracionamento
seqüenciado de diferentes amostras de águas superficiais dessa bacia.
EXPERIMENTAL
Reagentes e soluções: Padrões de metais (Sigma–Aldrich, Alemanha), CH3COONH4, HNO3 e HCl (VETEC, Brasil),
todos para análises de traços; membrana de Ester de celulose 0,45 µm e água Milli-Q (Millipore, Brazil). Água dura
reconstituída (APHA, 1992). Amostragem e conservação das amostras: As coletas foram feitas durante o inverno e a
primavera de 2006 nos rios Itapetininga (Itap), Paranapanema (Para) e no reservatório Jurumirim (Juru), na bacia “Alto
do Paranapanema”; com mostradores e garrafas (1 L) de polivinilcarbonato, entre 50-100 cm de profundidade. Todas as
amostras foram conservadas em gelo (4 0C) e transportadas até laboratório. Especiação e análise: Os Metais foram
determinados por ICP-OES, logo depois das amostras serem fracionadas (fr.) de acordo com o protocolo de Florence
(Florence & Batley, 1977), com modificações: fr. I, metal particulado; a pH 6,5-8,5, fr. II, metal complexado por
Chelex-100 (complexos inorgânicos e/ou orgânicos lábiles); fr. III, não complexado por Chelex 100 (complexos
inorgânicos e/ou orgânicos não lábiles); a pH 5,5, fr. IV, complexado por Chelex-100 (complexos inorgânicos e/ou
orgânicos lábiles); fr. V, não complexado pelo Chelex-100 (metal inerte). Também foi determinado oxigênio dissolvido
(OD), pH, dureza total (DT) e como carbonato (DCaCO3), alcalinidade (Alc.) e condutividade (Cond.). Bio-ensaio com
sementes de alface: 20 sementes de alface (três triplicatas), foram colocadas em placas de petri, previamente
acondicionadas com papel de filtro (porosidade 3 µm) e 4 mL das correspondentes soluções (série de diluições das
águas filtradas e sem filtrar, segundo: 100, 30, 10, 3, 1%; onde 100 representa zero diluição), tendo como controle
negativo água dura reconstituída. Sendo incubadas a (22oC ± 2oC) no escuro durante 120 horas. Ao final foram
reportados os valores médios dos porcentos (%) inibição na germinação das sementes, no cumprimento radicular e do
hipocótilo das plântulas (Beltrami et.al, 1999). Análises estatísticas foram feitas através do programa STATGRAPHIC.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1: Parâmetros gerais de qualidade de água.
Data / Lugar
T
OD
pH
(0C)
(ppm)
17,8 6,70
>8
Inverno
Itap
18,7 7,88
>8
Para
23,1 7,55
>8
Juru
21,5 6,65
>8
Primavera
Itap
22 6,87
>8
Para
22 6,71
>8
Juru

DT
(ppm)
10
20
15
10
30
10

DCaCO3
(ppm)
17,9
35,7
17,9
17,9
17,9
17,9

Alc.
(meq/L)
0-1,6
0-1,6
0-1,6
0-1,6
0-1,6
0-1,6

Cond.
(µ
µS/cm)
57,8
75,2
57,6
42,3
51,4
51,4

Tabela 2: Concentração de metais totais (ppm).
Metais
Inverno, 2006
Itap
Para
Juru
Total
0,6364 0,6804
0,34
1,6568
Mn
70,024 23,2128 21,008
114,2448
Fe
ND
ND
ND
ND
Cu
0,0004
ND
ND
0,0004
Ni
ND
ND
ND
ND
Cd
0,2084 0,0944 0,1376
0,4404
Pb
2,4948 1,0332
1,02
4,548
Zn
ND
ND
ND
ND
Cr
ND: Não detectado
100

Inverno

90

Itap

Para

Itap
1,0464
57,876
ND
ND
ND
0,2152
2,4948
ND
100

70
60
50
40
30
20

Total
1,7156
119,22
ND
ND
ND
0,616
4,548
ND

Primavera

90
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Porcentagens (%)
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Figura 1: Porcentagens de espécies metálicas. Inverno e primavera 2006.
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Figura 2: Porcentagens de inibição radicular (Ir), do hipocótilo (Ih) e da germinação (Ig). Inverno 2006. (p≤0,05).
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Figura 3: Porcentagens de inibição radicular (Ir), do hipocótilo (Ih) e da germinação (Ig). Primavera 2006. (p≤0,05).
De forma geral, a ordem de ocorrência dos metais estudados é Fe>Mn>Zn>Pb e, por ponto de coleta, Itap > Para >Juru,
podendo ser atribuída à liberação de esgoto agro-industrial e doméstico próximos ao rio Itapetininga (CETESB, 2006).
Por outro lado, as condições de OD>8 e pH>6 (tab. 1), favorecem a formação de hidr(óxidos) de metais e a
sedimentação via mecanismos de adsorção e co-precipitação dos mesmos, podendo também aparecer suspensos em
argilas (Buffle & De Vitre, 1994). Nesse sentido, em todos os pontos de coleta e nos dois períodos avaliados
prevaleceu a fr. I, (Fig. 1).
Durante o inverno, metais (Mn, Pb, Zn, e Fe) lábiles a pH 6.5-8.0 (fr. II, Fig. 1) vêm a seguir em importância,
favorecidos pelas águas pouco duras e alcalinas (Tab. 1), podendo os metais estarem complexados com pequenas e
grandes moléculas (proteínas, ácido húmico e fúlvico, EDTA, etc...) (Buffle & De Vitre, 1994) ou a íons Cl-, SO42-,
PO43- ou outros ligantes. Porém, na primavera só, aproximadamente, uns 10% do Fe foram achados na fr. II. Espécies
não lábiles (fr.III) a pH 6.5-8.0, lábiles (fr.IV) a pH 5.5 e inertes (fr. V), ocorreram em menor proporção durante o
inverno; mas, passaram a ser importantes na primavera (fig. 1). Outros metais como Cd, Cr, Cu e Ni, não foram
detectados.
Quando as sementes de alface foram incubadas, com águas sem filtrar (Total: apresentam todas as espécies metálicas) e
filtrada (Dissolvido: sem a presença de metais particulados, > 0,45 µm), diferenças na fitotoxicidade induzidas por
essas águas foram encontradas. De acordo com isso, observou-se que metais lábiles de conhecido potencial
toxicológico, como Pb e Zn, (fr. II, fig. 1), presentes no reservatório Jurumirim, durante o inverno 2006 (fig. 2), podem
ter sido os responsáveis da significativa (p < 0,05) inibição radicular (Ir) das alfaces > 50%, para uma concentração de
30%, quando comparados com o controle. O mesmo efeito ficou entre 40-46% para as concentrações de 3, 10 e 100%,
respectivamente. Na mesma medida foi verificada uma inibição do hipocótilo, resultado que apresentou uma
significativa relação (r ≈ 1) com Ir. Contudo, uma queda e perda da relação entre os citados efeitos foram constatadas

na presença de metais particulados (fr. I), o que pode ser uma conseqüência da presença do Mn nessa fração e a
ausência do mesmo na fr. II. É conhecido que o Mn, em baixas concentrações, consegue diminuir os efeitos adversos de
outros metais (Howe et. al, 2004).
Significativa fitotoxicidade (p < 0,05) também foi achada para os metais da fr. II do rio Paranapanema, %Ir ≥ 50%, para
as concentrações de 1 e 10% respectivamente, inclusive nesta última o %Ig ≈ 7. Embora para as outras concentrações
também fossem registrados %Ir > 15, os mesmos não aconteceram com a mesma linearidade, quando comparados com
Jurumirim, não entanto uma alta relação entre %Ir e %Ih foi mantida (r = 0,96). Por outro lado uma diminuição do Pb e
o Zn, na fr. I (fig.2) pode ter influenciado na forte estimulação (p < 0,05) no crescimento radicular das plântulas de
alface (Para total, fig. 2). Entretanto, no caso de Itapetininga, aconteceram alterações pouco significativas (p < 0,05, fig.
2), em todas as circunstâncias, talvez pela existência de espécies metálicas muito menos lábiles, quando comparados
com as outras localidades, e uma maior concentração de compostos de Mn.
Por outra parte, as águas da primavera (fig. 3), induziram significativamente (p < 0,05) a um maior crescimento (≥ 20%)
nas plântulas de alface, quando comparadas com o controle, com poucas exceções, mantendo uma significativa interrelação (r > 0,56, P<0,05) entre o crescimento radicular e do hipocótilo. Neste sentido, é importante destacar novamente
uma alta concentração de Mn na fr. I, semelhante ao inverno, e o fato de que as espécies dissolvidas encontraram-se,
basicamente, como metais pouco lábiles ou inertes (fig. 2).
Finalmente e conforme com esses resultados, (Fjăllborg et.al 2006) recentemente reportaram fitotoxicidade de vários
metais para sementes de alface segundo a seguinte ordem: Zn = Fe > Mn (1, 14 e 28 ppm respectivamente),
concentrações mais o menos semelhantes para Fe e Zn, nas águas dessa bacia. Adicionalmente, não pode ser
desconsiderada a possibilidade de que outros poluentes, presentes nessas águas (CETESB, 2006), estejam
influenciando na fitotoxicidade encontrada neste estudo.
CONCLUSÕES
A ordem de ocorrência dos metais estudados é Fe>Mn>Zn>Pb e, por ponto de coleta, Itap > Para > Juru, com
predominância de metais particulados (fr. I). Contudo, durante o inverno, os metais lábiles (fr. II) do reservatório
Jurumirim e o rio Paranapanema, foram fitotóxicos (p < 0,05), ao contrário do rio Itapetininga e para todos os casos
durante a primavera. Esses resultados são de importante valor ecotoxicológico e podem servir para possíveis atividades
de gestão de metais nessa bacia.
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ABSTRACT
Asphaltenes obtained from petroleum generated by lacustrine and marine source rocks, with different ages, were
submitted to Rock-Eval analysis in order to compare their kinetic parameters. Results demonstrated that although the
asphaltenes were obtained from petroleum generated by different source rocks, their kinetic parameters are very
similar. Such a similarity suggests that organic matter pertaining to these source rocks are not homogeneous and
present variations in their kinetic energies. Apparentely, the kinetics of the asphaltenes represent an average of the
kinetics of that different organic matter, and they can be used with advantage when the source rock is composed by
variable kerogen type.
Key words: Petroleum, Asphatenes, Source Rocks.
INTRODUÇÃO
Modelagens de geração, migração e acumulação de petróleo com a utilização de parâmetros cinéticos das suas rochas
geradoras fornecem informações fundamentais que contribuem para a redução das incertezas exploratórias.
Entretanto, estes parâmetros nem sempre estão disponíveis, como no caso de falta de amostragem das rochas
geradoras, que muitas vezes encontram-se muito soterradas ou em áreas de fronteiras exploratórias.
Behar and Pelet (1985) demonstraram que os produtos da pirólise de asfaltenos obtidos de petróleos são muito
semelhantes aos obtidos pela pirólise dos querogênios presentes nas rochas geradoras de petróleo. A partir daí,
muitos pesquisadores vêm utilizando os parâmetros cinéticos dos asfaltenos em suas modelagens de bacias, como por
exemplo di Primio et al. (2000), Dieckmann et al. (2003) e Keym et al. (2003).
Neste trabalho foram comparados os resultados das análises de cinética de asfaltenos obtidos a partir de petróleos de
diferentes rochas geradoras, com o objetivo de se verificar a conveniência de sua utilização nos programas de
modelagem de geração de petróleo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizadas quatro amostras de petróleos originados a partir de geradores depositados em paleoambientes
lacustre doce, lacustre salgado, marinho e marinho-evaporítico. Os asfaltenos foram obtidos através da precipitação
dos mesmos utilizando 10 mL de petróleo dissolvidos em 400 mL de n-heptano. Após a precipitação, os asfaltenos
foram submetidos à extração com n-heptano em extrator Dionex ASE 300 com objetivo de remover qualquer
malteno residual. As análises da cinética dos asfaltenos foram efetuadas em pirolisador Rock Eval VI. Os resultados
foram comparados com a utilização dos softwares GeoKin e GKTools do Instituto Francês do Petróleo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O propósito deste trabalho foi verificar se as cinéticas de reação dos diferentes asfaltenos poderiam estar relacionadas
ao material orgânico que deu origem àqueles petróleos, e a possibilidade de se utilizar estes parâmetros nos
programas de modelagem de geração de petróleo em casos da inexistência de amostras de rochas geradoras.
Geralmente, os querogênios de rochas geradoras lacustres são classificados como do tipo I, enquanto os de origem
marinha são do tipo II segundo Tissot e Welte (1978). Estes tipos de querogênio posssuem composições químicas
distintas representadas por diferentes razões H/C, a qual é bastante elevada para o do tipo I e menor para o do tipo II.
Conseqüentemente, estes querogênios apresentam cinéticas de reação e taxas de transformação bastante diferentes.
Apesar dos asfaltenos terem sido obtidos de óleos de diferentes origens, os resultados das análises mostraram que
seus parâmetros cinéticos são muito semelhantes, como por exemplo, todos apresentaram a energia de ativação
principal ao redor de 53 kcal/mol e semelhantes taxas de conversão (Fig. 1).
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Figura 1: Comparação entre alguns dos parâmetros cinéticos dos asfaltenos de oleos de diferentes origens
Esta similaridade sugere que a matéria orgânica presente nas rochas geradoras que deram origem a estes óleos não é
homogênea em toda sua espessura, provavelmente variando do tipo I para o tipo II em todos os paleoambientes
deposicionais. Os petróleos presentes nos reservatórios poderiam ser misturas de óleos gerados por estes diferentes
tipos de querogênio. Portanto, os parâmetros cinéticos de seus asfaltenos representariam uma média da cinética dos
diferentes tipos de querogênio que lhes deram origem. Aparentemente, a cinética dos asfaltenos pode ser utilizada
com segurança quando não se dispuser de amostras da rocha geradora, ou quando ela possuir diferentes tipos de
querogênio.
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ABSTRACT
Reservoir geochemistry has many important practical applications during petroleum exploration, appraisal and
development. The most important uses are related to providing or disproving connectivity between different regions of a
particular well or horizon. During exploration, reservoir geochemistry can indicate the direction from which a field
filled, pointing the way for future wells. During production, studies of variations in composition with time and
determination of proportions of commingled production from multiple zones, may also be made.
This paper reviews methods and applications of reservoir geochemistry, describes how deterministic information about
reservoir compartmentalization can be derived from the study of variation in fluid composition and shows some
advances about the methodology. In addition, areas where reservoir geochemistry is being used successfully are
contrasted with those where applications are less well established.
The reservoir geochemistry offers rapid and low cost evaluation tools to aid in understanding development and
production problems. Moreover, the applied methodology is relatively simple and gives reliable result, and can be
performed routinely in any good geochemical laboratory at low cost.
Key Words: Reservoir geochemistry, Compositional heterogeneities, oil fingerprint.
INTRODUÇÃO
A geoquímica orgânica de petróleo inicialmente visava somente apoiar a exploração, através da caracterização dos
hidrocarbonetos e mapeamento das rochas potencialmente geradoras. Posteriormente, passou a ser empregada também
na área de reservatório, com o objetivo de identificar heterogeneidades composicionais a partir de parâmetros obtidos de
amostras de óleo.
Este novo enfoque, iniciado no final da década de oitenta, foi possível a partir do advento de novas técnicas
investigativas relacionadas a análises de cromatografia gasosa, além da utilização de ferramentas estatísticas (análise de
agrupamento, PCA).O método de fingerprint whole oil, desenvolvido por Kaufman et al. (1990) tornou possível a
identificação da variação composicional em amostras de óleo a partir do resultado de cromatografia gasosa. Uma das
observações chaves que direcionam os geoquímicos de reservatórios é que os fluidos (água, gás, óleo) dos reservatórios
apresentam geralmente heterogeneidades composicionais, tanto em escala lateral quanto vertical. O objetivo principal
da geoquímica de reservatórios é entender as origens destas heterogeneidades e usá-las para melhorar as estratégias de
exploração e, mais particularmente as de produção e desenvolvimento de campos de petróleo. Uma segunda aplicação é
utilizar o conhecimento de química do petróleo para entender de que maneira o petróleo, a rocha e a água interagem e,
portanto, e como estes influenciam sua molhabilidade, viscosidade e a formação de feições tipo tar mats em
reservatórios. Embora a geoquímica de reservatório possa ser considerada por si só uma sub-disciplina dentro da ciência
do petróleo, é importante fazer a associação entre ela, a geologia e a engenharia de reservatórios. Na verdade, os estudos
de geoquímica de reservatório devem ser integrados com os dados de geologia e engenharia para que os benefícios
sejam os mais amplos possíveis (Larter & Aplin, 1995).
HISTÓRICO
Historicamente, o papel da geoquímica orgânica na indústria do petróleo tem sido direcionado para a área de
exploração. Quer identificando a rocha geradora de hidrocarboneto ou estimando sua evolução térmica, quer
determinando o volume de petróleo gerado. Desde 1985, entretanto, o foco dos geoquímicos de petróleo tem caminhado
também em direção a produção e a problemas associados ao reservatório (Larter & Aplin, 1995).
Slentz (1981) foi o primeiro autor que publicou a técnica de geoquímica de reservatórios para avaliar a continuidade de
reservatórios, ele propôs que a composição de um óleo era como uma “impressão digital” característica de um
específico reservatório. Embora, Slentz (1981) tenha sido a primeira publicação, esta técnica vinha sendo utilizada por
diversos autores de outras companhias. Somente em 1990, Kaufman et al (1990) em um trabalho de três geoquímicos da
Chevron, promoveram detalhes metodológicos da técnica previamente descrita por Slentz (1981). Posteriormente,
Lindberg et al., 1990, Hwang & Baskin, 1994, Hwang et al., 1994, Sundararaman et al., 1995, Ross & Ames, 1988 e
Nederlof et al., 1994, 1995, utilizaram a técnica de geoquímica de reservatórios para avaliar a continuidade de
reservatórios.
A primeira coletânea de trabalhos específicos relacionados à geoquímica de reservatório foi à publicação especial da
Sociedade de Geologia de Londres de 1995, cujos editores foram J.M. Cubitt e W.A.England intitulada: The
Geochemistry of Reservoirs. Este trabalho agrega uma série de artigos de autores diversos abordando diversos tópicos
de interesse desta nova sub-disciplina da geoquímica orgânica. A partir daí, a quantidade de publicações aumentou

consideravelmente, assim como o número de conferências associadas a este tema. Atualmente, a geoquímica de
reservatórios é uma ferramenta de rotina na indústria do petróleo.
No Brasil, Cerqueira & Trindade (1995), técnicos do centro de pesquisas da Petrobras, foram os pioneiros na utilização
da geoquímica de reservatórios. Inicialmente, foram abordados campos em franca atividade de desenvolvimento na
Bacia Potiguar. Posteriormente, também foram objetos de estudo os campos de petróleo das bacias de Campos, Espírito
Santo, e do Recôncavo. Em 2003, a primeira tese de mestrado abordando especificamente este tema foi desenvolvida
por Rangel (2003), o que consagrou a Geoquímica de Reservatórios no Brasil.
OBJETIVO
O principal objetivo do trabalho é apresentar uma revisão dos métodos e aplicações da geoquímica de reservatórios,
descrevendo como a informação sobre a compartimentação de reservatórios pode ser determinada a partir da variação
composicional de fluidos, incluindo os avanços na metodologia aplicada. Adicionalmente, áreas onde a geoquímica de
reservatórios está sendo utilizada com sucesso em contraste com aquelas onde ela ainda não foi bem estabelecida.
FUNDAMENTOS
O Petróleo inicialmente preenche um reservatório através dos poros com a menor pressão de entrada, que está
freqüentemente relacionada com as litologias mais grosseiras. A migração contínua conduz a um gradativo aumento na
força de empuxo o que leva ao preenchimento dos poros menores, além do trapeamento da água de formação residual.
O óleo gerado posteriormente, ao chegar lateralmente no reservatório, preenche a acumulação a partir de determinada
direção, e avança por meio de frentes de migração, deslocando o óleo previamente acumulado tanto lateralmente quanto
verticalmente (England e Mackenzie, 1989; England, 1990) dificultando a mistura da coluna de óleo.
A variação composicional do petróleo tanto lateral quanto vertical no reservatório ocorre devido a natureza do fluido
variar física e quimicamente com o aumento da evolução térmica, ou se uma segunda rocha geradora de petróleo tornase matura durante o processo de preenchimento do reservatório, ou ainda devido a processos de alteração secundária do
petróleo (processos que ocorrem localmente com o óleo já no reservatório) como biodegradação e water washing.
(England, 1990; Fig. 1).
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Figura 1 – Modelo esquemático de migração lateral do óleo que preenche a acumulação a partir de determinada direção,
e avança por meio de frentes de migração, deslocando o óleo previamente acumulado tanto lateralmente quanto
verticalmente.
Uma vez que o reservatório já está completamente preenchido, forças direcionadas por densidade e por difusão
molecular procuram eliminar estas variações composicionais, na tentativa de alcançar o equilíbrio químico e mecânico
na coluna de óleo. O efeito da temperatura, teoricamente, pode ser suficientemente grande para submeter uma
instabilidade no perfil de densidade, conduzindo a convecção de toda a coluna de óleo minimizando o gradiente
composicional (Stainforth, 2004). Por outro lado, estudos teóricos sugerem que o efeito da temperatura pode
intensificar ou atenuar o efeito gravitacional (Firoozabadi et al. 1996; Firoozabadi, 1999). Entretanto, alguns autores
afirmam que a convecção térmica não é um mecanismo significante para homogeneização de líquidos em reservatórios
(Hoier & Whitson, 2001).
METODOLOGIA
Os procedimentos empregados são baseados nos métodos geoquímicos desenvolvidos entre os anos de 1970 e 1980,
modificados para atender a geoquímica de reservatórios em alguns novos propósitos. Embora a cromatografia gasosa
seja a técnica analítica de maior valor agregado na avaliação de variações composicionais em petróleos, as análises
geoquímicas tradicionais são adicionalmente utilizadas na interpretação dos dados.
As variações composicionais de petróleos podem ser observadas através de um perfil cromatográfico individual (Fig.
2a) através de abundâncias distintas dos compostos que estão distribuídos entre as parafinas normais (Fig. 2b). Ou seja,
o cromatograma gasoso obtido, de amostras preservadas é a principal ferramenta para identificação desta variabilidade
composicional.

Kaufman et al. (1990) desenvolveram um método sensível para reconhecer diferenças em cromatogramas gasosos da
fração leve do petróleo conhecido como fingerprint Whole oil. Em geral, o cromatograma gasoso de óleo total (whole
oil) como um todo não tem suficiente precisão para distinguir óleos de composição similar. O método desenvolvido por
eles visa procurar diferenças entre os compostos menos abundandantes, como as parafinas ramificadas, os compostos
naftênicos (cicloalcanos), e aromáticos (Fig. 2b). Posteriormente, a cromatografia gasosa CARBURANE foi
implementada na Petrobras em detrimento à cromatografia gasosa (fingerprint Whole oil) devido a primeira apresentar
vantagens analíticas e interpretativas. O fluxo geral deste procedimento resume-se em: (1) coleta das amostras, (2)
análise cromatográfica, (3) seleção dos picos, (4) correlação dos óleos e (5) interpretação geológica.
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Figura 2 – Exemplo de perfil apresentado pelo cromatograma gasoso; (a) Cromatograma do óleo total (Whole oil);
(b) Em destaque os compostos que estão distribuídos entre as parafinas normais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A base da geoquímica de reservatórios consiste em que o petróleo que está em uma acumulação é tão bem misturado
que a composição é praticamente homogênea. Compartimentos separados são invocativos quando a variação
composicional de óleos, amostrados em diferentes locais, alcança um valor limite de aceitação. Entretanto, existem
situações em que os dados obtidos promovem interpretações errôneas que devem ser cuidadosamente avaliadas.
Uma importante implicação do trabalho de England & Mackenzie (1989) é que, em muitos casos, a variação
composicional lateral inerente ao processo de preenchimento do reservatório pode não ser eliminada. Se uma variação
lateral de densidade é observada no reservatório é possível que não tenha havido tempo suficiente para que os fluidos
tenham sido homogeneizados, assim é necessário distinguir esta hipótese da presença de barreira ao fluxo de fluidos
(Smalley et al., 2004). Por outro lado, em alguns casos, gradientes de densidade laterais podem ser eliminados sem a
homogeneização da composição química do petróleo, porque muitas combinações de composições químicas podem
produzir fluidos com mesma densidade (England, 1990).
Existem outros processos que podem resultar em divergências nos fundamentos de geoquímica de reservatórios, como
por exemplo: se um reservatório de petróleo lateralmente contínuo for preenchido por um fluido, após um período de
tempo, este será homogeneizado resultando em um fluido de composição constante ao longo do tempo. Entretanto, se
ocorrer um falhamento no bloco, promovendo a compartimentação do reservatório, após o fluido ter alcançado o
equilíbrio, a “impressão digital” dos óleos será a mesma, embora o reservatório não esteja lateralmente em comunicação
(England, 2007). Contrariamente, Beeunas et al. (2000) apresentaram o estudo onde foram observadas heterogeneidades
composicionais nos óleos acumulados em um único reservatório. Uma das explicações apontadas pelos autores para
esta situação incomum é o preenchimento do reservatório por uma carga muito recente de óleo, como indicam a história
de soterramento e os modelos de maturação térmica.
Outra ambigüidade na interpretação é o aparecimento de um efetivo gradiente composicional vertical em campos que
aparentemente (avaliados por dados de pressão) estão em completa comunicação. Estes gradientes são observados
também nas propriedades globais dos óleos como: densidade API e razão gás-óleo (RGO), e é freqüentemente
designado como segregação gravitacional. É importante ressaltar que estes dados normalmente são reportados de vários
poços penetrando o mesmo reservatório em profundidades diferentes, e não medidos abaixo do topo de uma coluna de
óleo em um único poço, assim avalia-se a relação da variação composicional lateral com a profundidade. Neste caso, os
gradientes composicionais são devidos a um único reservatório, ou a variações composicionais devido à barreira ao
fluxo de fluidos em um campo extenso, ou a combinação dos dois? (Stainforth, 2004).
Portanto, o entendimento dos processos que controlam a heterogeneidade composicional do fluido antes, durante e
depois do preenchimento do reservatório deve ser cuidadosamente avaliado, o que reforça o comentário de Westrich et
al (1999): “Nós precisamos saber quando isto funciona, quando não, e porque”.

CONCLUSÕES
O foco da geoquímica de petróleo tem mudado nos últimos anos da exploração em direção à área de avaliação,
desenvolvimento e produção de reservatórios, resultando em uma sub disciplina, a geoquímica de reservatórios, que
envolve o estudo de fluidos nos reservatórios e sua interação com as rochas, e pode ser visto como uma relação entre a
geologia e a engenharia de reservatórios.
As variações composicionais de petróleos podem ser observadas através de um perfil cromatográfico individual, que
fica registrado no cromatograma gasoso, e são inerentes ao processo de preenchimento de reservatórios e
freqüentemente resultam em fluidos que não estão em equilíbrio químico. Difusão e forças direcionadas por densidade
procuram o equilíbrio mecânico e químico, em taxas que dependem das distâncias nas quais as instabilidades existem,
assim como da permeabilidade do reservatório. Em geral, o equilíbrio químico é rapidamente alcançado em uma coluna
de óleo individual sem barreiras verticais ao fluxo de fluidos. Por outro lado, gradientes composicionais laterais em
larga escala tendem a persistir por significantes períodos geológicos de tempo. O equilíbrio mecânico em colunas de
fluido é rapidamente atingido em reservatórios contínuos. Portanto, entender a taxa com que os fluidos se movem e
misturam em subsuperfície é crucial para a correta interpretação dos dados geoquímicos de reservatórios.
Casos de sucessos com a utilização da geoquímica de reservatórios são documentados na literatura, e indicam que a
geoquímica de reservatórios é uma técnica poderosa que pode ser usada como uma ferramenta na descrição, avaliação e
desenvolvimento de reservatórios, assim como na exploração regional e também auxiliando a produção por um relativo
baixo custo.
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Abstract - A-type granitoids and rhyolites are those which fulfill at least one of the following criteria:
(i) genetic association with magmatic rocks of sodic or ultrapotassic alkaline affinity; (ii) (Na2O+K2O) and
FeOT/(FeOT+MgO) whole-rock values respectively higher than 9 wt% and 0.9; (iii) peralkaline composition;
(iv) (104*Ga)/Al ratio > 2.6, Ce+Y+Nb+Zr > 340ppm, plotting in the withinplate field of Nb+Y versus Rb
diagram. The A-type rocks from Neoproterozoic post-collisional settings in southern Brazil are positioned
either within large shear zones or in strike-slip basins with thick volcano-sedimentary sequences. They
predominate in the late to final stages of post-collisional magmatism, succeeding a medium- to high-K
subalkaline and a shoshonitic one. The main observed effects of crustal contamination promoted by shearing
are increased magmatic oxidation, depletion of HFS elements, and reduction of agpaitic indexes. The postcollisional rhyolitic or granitic A-type magmas from southern Brazil are coeval with mafic or intermediate
rocks that belong to the sodic-silica-saturated alkaline series and to the ultrapotassic-silica-saturated alkaline
series. Trace-element and isotopic data suggest that the plutonic and volcanic A-type rocks from southern
Brazil have a variable contribution, sometimes none, of crustal components, and have a very strong
contribution of OIB-EM1 sources. The post-collisional A-type magmas in southern Brazil are derived from
basic or intermediate mantle-derived magmas, mostly by fractional crystallization processes, sometimes with
contamination by crustal melts, particularly where transcurrent tectonics was active.
Key words: A-type, granite geochemistry, rock classification, post-collisional magmatism
Introduction
A-type was an original designation for alkaline, anorogenic and anhydrous granitoids (Loiselle &
Wones 1979), later extended to volcanic and pyroclastic rocks by Clemens et al. (1986). Data presented by
several authors in the last decades (Harris et al. 1986, Bonin 1990, Nardi and Bonin 1991) indicate that most
of these rocks are formed in post-collisional or post-orogenic settings. We suggest that for classifying
granites or rhyolites as A-type rocks they should fulfill at least one of the following four sets of criteria: (1)
genetic association with magmatic rocks of sodic or ultrapotassic alkaline affinity; (2) Na2O+K2O and
FeOT/(FeOT+MgO) whole-rock values respectively higher than 9 wt% and 0.9;(3) peralkaline composition,
i.e., granites with modal sodic amphiboles or pyroxenes or, with (Na2O+K2O)/Al2O3 molar ratio > 1.0.;(4)
(10000*Ga)/Al ratio > 2.6, Ce+Y+Nb+Zr > 340ppm (Whalen et al. 1987), plotting in the withinplate field of
(Nb+Y) versus Rb diagram (Pearce 1996). Granitic rocks are well exposed in southern Brazilian shield areas,
and most of them were formed during the Brasiliano/Pan African Orogenic Cycle, which involved
subduction of oceanic crust (800 -700 Ma) and collisional events among continents and magmatic arcs (ca.
700-500 Ma), leading to the consolidation of Pangea supercontinent (Brito Neves and Cordani 1991). The
collision strictu sensu is considered the initial major impact of two or more continental plates, characterized
by major thrusts and high-pressure metamorphism (Liegeois 1998). The same author points out that this is
followed by a post-collisional period marked by the activity of mega-shear zones and by the rise of regional
isotherms, with prominent production of a wide variety of magmas. The post collisional stage in
southernmost Brazil (Bitencourt and Nardi, 1993, 2000) is marked by intensive magmatism along the major
transcurrent shear zones which compose the Southern Brazilian Shear Belt (Fig. 1). The early post-collisional
magmatism (650-620 Ma), is medium- to high-K tholeiitic or calcalkaline, associated to peraluminous
crustally-derived granioids, controlled either by gently-dipping or steeply-dipping shear zones. The next
magmatic manifestation has a shoshonitic affinity (610-590 Ma) and is found either within the shear belt,
controlled by steeply-dipping transcurrent shear zones, or far from deformation sites, piercing through
cratonic areas. The next magmatic event related to this stage (595- 560 Ma) is a silica-saturated alkaline
magmatism which occurs either within or outside the shear belt, controlled by transcurrent structures, or
discordantly intrusive in the previous types. Metaluminous biotite granites are widespread, coeval with basic
magmas of mildly alkaline affinity. In upper levels, and outside the main shear belt, the transcurrent tectonics
formed strike-slip basins, preserved mainly as volcano-sedimentary sequences situated west of the shear belt.
The Southern Brazilian Shear Belt is thought to have provided the conduits for magmas and also to have
promoted decompression of mantle higher levels, reactivating the sources of previous, calc-alkaline, precollisional magmatism (Bitencourt and Nardi 2000).

Figure 1 - Localization map (a) and a simplified geological map of the Santa Catarina Shield (b) in
southernmost Brazil.

Post-collisional A-type granitoids in southern Brazil
A-type granitoids form a large part of the post-collisional granitic magmatism in southern Brazilian
shield areas. They occur inside the Southern Brazilian Shear Belt as late- to post-tectonic plutonic and
hypabissal rocks, and outside the main shear belt, where extensional tectonics predominate and strike –slip
basins were formed. In these areas the A-type granites are associated with volcano-sedimentary sequences,
where a compositionally equivalent magmatism is recognized. A-type rocks in the post-collisional settings of
southern Brazil, related or not with shear zones, are associated with an abundant mafic fraction of alkaline
affinity, as mafic microgranular enclaves, dikes, or conformable bodies. Independent of its spatial association

with the Southern Brazilian Shear Belt, the A-type magmatism, which shows typical sodic-alkaline affinity
(Bitencourt and Nardi 1993), succeeds a shoshonitic and a medium to high-K subalkaline one. The dominant
A-type rocks in southern Brazil post-collisional settings are biotite granites, sometimes with edenitic
amphibole, and hypidiomorphic equigranular to heterogranular textures. Early-crystallized quartz and
perthites are very frequent features. They are generally metaluminous rocks with agpaitic indexes and
FeOT/(FeOt+MgO) ratios over 0.8, and their (K2O+Na2O) contents are generally higher than 8 wt%. Most of
them have Ga*104/Al ratios over 2.3 and sum of Zr+Ce+Y+Nb higher than 340 ppm, which classify them as
A-type granites according to Whalen et al. (1987). Most of the samples plot in the within-plate granite field
of Pearce (1996). Some samples with values out of the typical A-type range belong to the ultrapotassic
granites. The studied granites, except for the ultrapotassic one, show relatively low Y/Nb ratios, and thus are
A2 granites in the classification of Eby (1992), which means granites related to sources previously modified
by subduction-related fluids. Rock classification diagrams based also in trace element data (Winchester and
Floyd, 1977) show that most of them have compositions of rhyolites and rhyodacites-dacites, whilst
ultrapotassic granites show trace-element compositions like their parental trachyte magmas, and some of the
A-type granites, which are associated with volcanic sequences outside the shear belt, have compositions of
comendiites. The same compositional parameters are described in the rhyolitic volcanic rocks which were
formed in the volcano-sedimentary sequence in the same period (Wildner et al. 2002, Sommer et al.
2005).Chondrite-normalized REE patterns of the southern Brazilian post collisional A-type granites (Fig. 2a)
show LaN = 50-600, LuN = 0.4-80, and moderate negative Eu anomalies, which resemble typical
metaluminous granites of alkaline affinity from post-orogenic settings.

Figure 2 – (a) Chondrite C1 normalized patterns of REE in the southern Brazilian A-type post
collisional granites. (b) Spidergrams with patterns from southern Brazilian post-collisional A-type granites
(b) outside shear belt, and (a) inside the shear belt.
Following the criteria here suggested for classifying A-type acid rocks, they fulfill the first and fourth
items. The reduced types fulfill also the second one. Peralkaline granites occur within the shear belt, as late
intrusions, as well as away from the main deformation sites. In the extensional settings, the peralkaline
compositions are abundant particularly as comendiitic rhyolites (Wildner et al 2002, Sommer et al. 2005).
According to the criteria proposed by Dall’Agnol and Oliveira (2007) for discriminating reduced and
oxidized A-type granites, the values of FeOT/(FeOT+MgO) ratios in those of post-collisional granites from
southern Brazil indicate that rocks from areas associated with the post-collisional basins, where an extensive
tectonics predominated, are reduced A-type, whilst those positioned inside the shear belt correspond to
oxidized A-type. Within the shear belt, A-type granites have also lower agpaitic indexes (molar
Na2O+K2O/Al2O3 < 0.9) and higher La/Nb ratios (> 2), which may be interpreted as reflecting an increased
contamination of basic magmas by crustal melts, promoted by shearing inside the belt. The peraluminous and
HFS-element depleted character of crustal melts are prone to cause such modifications. The ultrapotassic
granites, both hypersolvus and subsolvus, have some geochemical features very different from other A-type,
particularly for the most differentiated ones. That is because they represent almost pure quartz-feldspar
liquids left over after almost complete fractionation of ferromagnesian and accessory phases from the
parental trachytic magmas.
Final consideration
A-type granites, rhyolites and co-genetic mafic rocks of alkaline affinity are widespread constituents
of magmatism in the late to final stages of post-collisional Neoproterozoic-Cambrian regime in southern

Brazil. They are related to settings where large shear zones and strike-slip basins with thick volcanosedimentary sequences are developed. The intensity of transcurrent tectonics has an important role in
promoting crustal contamination of magmas intruded where shear zones are active. The main probable
effects of crustal contamination observed in the post collisional rocks from southern Brazil are increased
magmatic oxidation, depletion of HFS elements, and reduction of agpaitic indexes. The intensity of shearing
seems to promote a more effective mixing of mafic and granitic magmas. Therefore, hybridization is more
important in syn-tectonic magmatism. A less extensive interaction between coeval mafic and felsic magmas
is observed in less deformed sites or outside the main shear zones. Those A-type post-collisional granites
emplaced in predominantly extensional sites, far away from shear zones, associated with strike-slip basins,
show compositional features closer to those of within-plate or even anorogenic granites. Most of the traceelement and isotopic data suggest that the plutonic and volcanic A-type rocks from southern Brazil have a
variable contribution, sometimes none, of crustal components, and have a very strong contribution of OIBEM1 sources (Nardi and Bonin 1991, Wildner et al 2002, Gastal et al. 2005, Sommer et al. 2005). Based on
these evidences, it is proposed that the post-collisional A-type magmas in southern Brazil are derived from
basic or intermediate mantle-derived magmas, mostly by fractional crystallization processes, sometimes with
contamination by crustal melts, particularly where transcurrent tectonics was active.
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CLIMATIC GHANGES IN THE RIFT SEQUENCE (NEOCOMIAN) OF POTIGUAR BASIN, NE-BRAZIL
ABSTRACT
Previous studies on the deltaic-lacustrine sediments pertained to the rift sequence in the marginal Brazilian basins have
shown that climatic and tectonic histories control the framework of these deposits. In the Potiguar Basin, northwest
Brazil, the rift sequence represented by the Pendência Formation hosts an important source rock intervals composed by
lacustrine shales. The objective of this work is to find evidence of high frequency climatic changes in deltaic-lacustrine
sediments, deposited during the Hauterivian stage (Lower Cretaceous), using geochemical data supported by geologic
background.
Total organic carbon and hydrogen index displayed values between 1% and 8% and 300-800 mg HC/g TOC,
respectively, suggesting cycles of significant changes in the flux regime (energy variations) and in the production and
preservation of organic matter. The most organic rich intervals have the highest depletion in 13C typical of well
stratified lakes that have methane cycle in their anoxic interval. The upward increasing of gammacerane/C30-hopane and
hopanes/steranes ratios together with the high abundance of γ- and β-carotane corroborate the general trend of more
efficient stratification and/or enhancement in the water lake salinity through time.
The integration of geochemical and geologic data supports the interpretation that the studied interval is represented by
lacustrine sediments deposited under increasing aridity and diminishing water depth.
Key words: climatic changes, Neocomian, Potiguar rift.
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O estudo de seqüências deposicionais deltaico-lacustres associadas ao estágio tectono-sedimentar rifte das bacias da
margem continental brasileira tem mostrado que a combinação de fatores climáticos e tectônicos exerce forte controle
na arquitetura destes depósitos. No caso da Bacia Potiguar, a partir da análise das taxas de subsidência e sedimentação,
aliadas à integração de dados paleoclimáticos (palinologia quantitativa) e geoquímicos (δ18O), Soares & Rossetti (2005)
atribuem a deposição de parte desta seqüência a uma conjuntura de dois períodos de maior atividade tectônica com
tendência a aridez em direção ao topo do intervalo, separado por um período de quiescência com tendência a condições
paleoclimáticas mais úmidas.
Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é procurar evidências em micro escala de variações climáticas em
sedimentos deltaico-lacustres relacionados ao Andar Aratu e associados à Formação Pendência, com base em
parâmetros geoquímicos.
ARCABOUÇO GEOLÓGICO
A Bacia Potiguar localiza-se no extremo Nordeste do Brasil e sua origem está relacionada à separação da América do
Sul e África em resposta ao processo de fragmentação do supercontinente Gondwana no Neojurássico-Eocretáceo
(Asmus & Porto, 1972). Durante a fase rifte, a reativação de falhamentos do embasamento pré-cambriano de direção
NE-SW originou calhas que foram preenchidas inicialmente por sedimentos flúvio-deltaico-lacustres da Formação
Pendência (Bertani et al., 1991). O intervalo estudado corresponde a ritmitos deltaico-lacustres de idade hauteriviana
(Neocomiano), relacionados ao topo da Seqüência Verde proposta por Rossetti (1996) (Fig. 1). Tal seqüência apresenta
um padrão progradacional com crescente aporte sedimentar e progressiva diminuição da batimetria do paleolago,
interpretada a partir de uma tendência de aridez em direção ao topo (Soares & Rossetti, 2005).
AMOSTRAGEM E MÉTODOS ANALÍTICOS
Para o estudo foi selecionada uma amostra de testemunho de 20 centímetros de espessura de um poço localizado na
região do Gráben de Umbuzeiro, próximo à borda oeste falhada, num contexto geológico de margem de lago (Fig. 1).
Em termos de litofácies, trata-se de um ritmito composto por lâminas de arenito fino/siltito esverdeado (fácies 1a)
intercaladas com folhelho/lamito acastanhado (fácies 1b), carbonoso, com clastos isolados ou aglomerados, em geral,
associados a fragmentos de vegetais superiores (Fig. 2). Os clastos isolados ou aglomerados apresentam tamanhos de
areia média a pequenos seixos interpretados por Silva et al. (2006) como dropstones (“seixos pingados”), geneticamente
relacionados a processos do tipo restos de vegetais flutuantes (wood-rafting) e chuva de detritos (rain out) no lago.

A amostra foi subdividida em 17 partes de acordo com sua laminação marcada pela mudança de coloração dos estratos.
Foram feitas descrições macroscópicas e microscópicas (lâminas delgadas) para compreender a relação da matriz
mineral com a deposição da matéria orgânica.
Para a caracterização geoquímica, as amostras foram pulverizadas e peneiradas numa granulometria de 80 mesh para as
análises de carbono orgânico total (COT %), pirólise rock-eval e extração.
Após a análise de COT e pirólise, uma alíquota em torno de 20 a 40 gramas foi selecionada para extração Soxhlet
utilizando o diclorometano como solvente orgânico, a fim de recuperar os compostos orgânicos que estão na forma de
hidrocarbonetos livres. A amostra pulverizada foi condicionada a um refluxo contínuo de solvente orgânico por um
período de 24 horas. O extrato (betume) foi carreado juntamente com o solvente orgânico para um balão de vidro, que
depois é separado por evaporação para a análise de cromatografia líquida. Uma alíquota do betume foi submetida a
análise da composição isotópica de carbono (δ13C) por meio de um espectrômetro de massa (EA-IRMS). A outra fração
foi submetida à cromatografia líquida de média pressão (CLMP) para a separação dos compostos saturados, aromáticos,
resinas e asfaltenos.
Os compostos saturados foram utilizados para as análises de geoquímica molecular, que envolvem a composição global
de saturados obtida por meio da cromatografia gasosa (CG) e a composição dos compostos hopanos e esteranos
(biomarcadores) por meio da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM).

Figura 1. Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar e localização/cronoestratigrafia do intervalo estudado (adaptado de
Soares & Rossetti, 2005).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A fácies 1a é caracterizada por apresentar uma matriz siltosa associada a teores mais baixos de carbono orgânico total
(0,9 a 1,7%) e índice de hidrogênio (280 a 500 mg /g COT) , quando comparada com a fácies 1b, indicando condições
de maior energia em paleoambiente mais oxidante. Em contrapartida, a fácies 1b apresenta características distintas
representadas por uma matriz argilosa associada a elevados teores de carbono orgânico total (2 a 8%) e índice de
hidrogênio (600 a 800 mg /g COT), sugerindo condições de deposição em paleoambiente redutor e de baixa energia,
responsável pela riqueza e preservação da matéria orgânica (Fig. 2).
A relação entre as fáceis 1a e 1b, marcada pelo contato abrupto da laminação, representa condições cíclicas de oxiredução na coluna d'água, sugerindo bruscas variações no regime de fluxo associado a períodos mais úmidos e mais
secos.
Em termos de origem da matéria orgânica, os parâmetros geoquímicos moleculares e isotópicos determinados para o
ritmito hauteriviano como a elevada razão tetracíclicos poliprenóides próxima de 1 (TPP/TPP+Diasteranos), razão
hopanos/esteranos maior do que 1, elevada razão pristano/fitano (≈ 2), elevada razão C26/C25 tricíclicos (>2), e δ13C ≈
30‰ são típicos de extratos orgânicos provenientes de folhelhos depositados em ambiente lacustre/prodelta disóxicoanóxico com contribuição significativa de matéria orgânica derivada de bactérias. A elevada razão C29/C27 (R+S), acima
de 4, e a presença de fragmentos de plantas terrestres observados na descrição macroscópica corrobora um expressivo
aporte de plantas terrestres. As elevadas concentrações de TPP também indicam um aporte de algas em ambiente
lacustre (Holba et al., 2000) (Fig. 3 e 4).
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Figura 2. Modelo deltaico-lacustre para o Gráben de Umbuzeiro (segundo Soares, 2000; adaptado de Matos, 1987). As
fotomicrografias representativas mostram a diferença de fácies no ritmito, principalmente em relação as características
geoquímicas e ao tipo de matriz.

Figura 3. Distribuição estratigráfica dos parâmetros geoquímicos.
A correlação direta entre os níveis mais enriquecidos em carbono orgânico e índice de hidrogênio com os valores mais
depletados em δ13C corrobora a importância da contribuição da biomassa bacteriana num consórcio de produção e uso
de metano num corpo d'água bem estratificado. Em direção ao topo do intervalo, os níveis enriquecidos em δ13C,
relacionados ao aumento significativo da razão gamacerano/hopano, podem ser interpretados como resultado da
atividade de organismos heterotróficos (protozoários precursores do gamacerano) em um paleoambiente
lacustre/prodelta com aumento gradual nas taxas de evaporação e conseqüente elevação de salinidade, para condições
hipersalinas. A elevada abundância relativa de γ- e β-carotano nos extratos orgânicos sugere condições de lago raso e
salino (Fig. 3 e 4). Adicionalmente, a presença de analcima identificada a partir de difratometria de raios-x, sugere um
paleolago com elevada alcalinidade durante a formação dos minerais no ambiente de deposição (Silva et al. 2006).

Figura 4. Cromatogramas gasosos e fragmentogramas (m/z 191 e 217) mostrando a distribuição dos compostos
orgânicos para o intervalo estudado.
As evidentes variações paleoclimáticas encontradas nestes ritmitos depositados em paleoambiente lacustre/prodelta de
água rasa, sugerem que os aspectos climáticos também influenciaram significativamente a deposição dos sedimentos da
Formação Pendência durante o Neocomiano (Hauteriviano). Por outro lado, Spigolon & Santos Neto (2005) estudaram
um intervalo desta mesma unidade, depositado em paleoambiente lacustre distal próximo ao depocentro, cujos
parâmetros geoquímicos apresentaram-se mais homogêneos, com pequena variação de salinidade, evidenciando um
menor efeito das variações climáticas nas fácies de água mais profunda.
CONCLUSÕES
O intervalo estudado corresponde a fácies depositadas em paleoambiente lacustre/prodelta com notáveis diferenças nas
propriedades litofaciológicas e geoquímicas, principalmente relacionadas ao regime de fluxo (variação de energia), bem
como, na riqueza e preservação da matéria orgânica. Tais variações de alta freqüência representam alternâncias de
períodos mais úmidos (fácies 1a) e secos (fácies 1b), que aliadas aos parâmetros moleculares e isotópicos (elevada
razão gamacerano/hopano e aumento de δ13C), mostram uma tendência a redução da profundidade do paleolago sob um
paleoclima cada vez mais árido em direção ao topo, confirmando em micro escala as interpretações de trabalhos
anteriores (Rodrigues et al., 1993, Picarelli & Lana,1993, Soares & Rossetti, 2005).
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ABSTRACT
210

Pb is an intermediary member of the natural 218U decay series that finishes at the stable 206Pb. 210Pb is a radioactive
nuclide that generates 210Bi by beta decay, which forms 210Po, as well by beta decay. 210Po is an alpha-emitter
radionuclide whose toxicity has been recognized to be high when ingested in drinking water. The knowledge of the
presence of 210Pb and 210Po in hydrological resources is, therefore, a subject of major concern, as they may imply on
important restrictions in the water quality. This is particulary important when groundwater systems are taken into
account as the natural element uranium is widely spread in rocks, soils and minerals, and, as consequence of waterrock/soil interactions, the radionuclides 210Pb and 210Po may be transferred to the liquid phase. The purpose of this
investigation was to characterize the presence of 210Pb and 210Po in groundwaters occurring at the giant Paraná
sedimentary basin (Paleozoic - Cenozoic), that extends over an area of 1,700,000 km2. The very important Guarani
aquifer system has been investigated through the sampling performed in several localities in Sào Paulo and Paraná
States. The results here reported were correlated with those relative to physical and chemical parameters for the same
waters.
Keywords: radioactivity, 210Pb and 210Po, Guarani aquifer
INTRODUÇÃO
Durante toda a história da vida na Terra, os organismos tem sido expostos a fontes naturais de radioatividade,
estando, porisso, geralmente aptos a tolerar certos níveis de atividade, sem conseqüências prejudiciais. Citam-se, por
exemplo, os raios cósmicos, também conhecidos como radiação galáctica, de origem extra-terrestre (sol e Via Láctea) e
consistindo principalmente de prótons de alta energia (cerca de 85%), partículas alfa (cerca de 14%) e núcleos atômicos
mais pesados (cerca de 1%). Da sua interação com a atmosfera, muitos radionuclídeos são gerados na estratosfera ou
troposfera como o 3H e o 14C, ambos extensivamente utilizados em hidrologia, sobretudo, para a datação de águas
subterrâneas. Além dos radionuclídeos cosmogênicos, contribuem como fonte natural de radioatividade elementos que
estão presentes na Terra desde a sua formação há cerca de 4500 milhões de anos atrás, inserindo-se nesse contexto
apenas aqueles que possuem isótopos radioativos cuja meia-vida é suficientemente longa para permitir que a atividade
permaneça existindo mesmo nos dias de hoje. Os mais importantes destes elementos primordiais são o urânio, tório e
potássio, que são litófilos e se concentram preferencialmente nas rochas ígneas ácidas ao invés das básicas e
ultrabásicas. A abundância crustal média do urânio corresponde a 2,5 µg/g (Bowie & Plant, 1983), possuindo esse
elemento dois isótopos primários, o 238U e o 235U, os quais ocorrem atualmente na proporção de 99,3% de 238U para
0,7% de 235U. Ambos são geradores de séries de decaimento radioativo, possuindo o 238U um número maior de
produtos de decaimento, muitos dos quais de longa meia-vida, segundo se constata na seguinte seqüência de
decaimento: 238U (4.49 Ga, α) → 234Th (24.1 d, β-) → 234Pa (1.18 min, β- ) → 234U (0.248 Ma, α) → 230Th (75.2 ka, α)
→ 226Ra (1622 a, α) → 222Rn (3.83 d, α) → 218Po (3.05 min, α) → 214Pb (26.8 min, β-) → 214Bi (19.7 min, β-) → 214Po
(0.16 ms, α) → 210Pb (22.26 a, β-) → 210Bi (5 d, β-) → 210Po (138 d, α) → 206Pb.
Do ponto de vista radiológico, bastante atenção passou a ser dirigida à presença de radionuclídeos dissolvidos
nas águas, sobretudo na década de 1960, quando foi sugerido que a distribuição de câncer na população do oeste de
Devon, na Inglaterra, estava relacionada com a radioatividade da água de consumo na área, atribuída, sobretudo, à
atividade de 222Rn (Durrance, 1986). Uma preocupação dosimétrica adicional envolvendo esse gás constitui aquela
relacionada com o fato de que ele produz metais pesados após sua desintegração, dentre eles o 210Pb e 210Po. A
International Commission on Radiological Protection (ICRP) tem estabelecido os limites para a exposição (utilização e
ingestão) a fontes de radiação (ICRP, 1980). Desde a primeira edição das diretrizes para a qualidade radiológica das
águas visando o consumo, várias revisões ocorreram (ICRP, 1990), as quais foram levadas em conta por WHO (1993,
1996) na sua legislação. A proposição de WHO (2001) estabelece um nível de dose efetiva de referência expressa em
sieverts (Sv) e correspondente a 0,1 mSv para o consumo humano anual de água baseado na ingestão de 2 litros por dia.
Assim, abaixo desse nível de referência, a água pode ser considerada aceitável para consumo humano, sendo
desnecessária qualquer ação para reduzir a radioatividade. Considerando-se a série do 238U e o nível de referência de
dose correspondente a 0,1 mSv/ano, WHO (2001) sugeriu as seguintes atividades máximas permitidas nas águas para
consumo humano: 4 Bq/L para 238U e 234U, 1 Bq/L para 226Ra, 0,2 Bq/L para 210Po e 0,1 Bq/L para 210Pb. Nota-se,
assim, que, de acordo com ICRP (1990) e NRPB (1991), os anteriores limites de ingestão foram revistos, onde, na série
do urânio, os mais restritivos de longa meia-vida são o 210Pb e o 210Po, devido sua elevada radiotoxicidade. Tais
aspectos reforçam a necessidade de melhor compreensão da radioatividade presente nos recursos hídricos, sobretudo

nas águas subterrâneas, tendo em vista que os processos de interação água-rocha/solo favorecem a transferência de
radionuclídeos para a fase líquida. Este trabalho descreve os resultados obtidos para o 210Po e 210Pb dissolvidos em
águas subterrâneas do aqüífero Guarani, pois, as elevadas atividades de 210Po determinadas em aqüíferos pouco
profundos na região central e oeste da Flórida, Estados Unidos (Oural et al., 1986; Burnett et al., 1987) e a legislação de
WHO (2001) que estabelece a importância da sua caracterização nas águas para consumo humano são fatores
importantes que justificam a sua realização.
ÁREA DE INVESTIGAÇÃO
A denominação de aqüífero Guarani, ou Aqüífero Gigante do Mercosul, foi introduzida para representar o
Sistema Hidroestratigráfico Mesozóico constituído por estratos do Triássico (formações Pirambóia e Rosário do Sul no
Brasil, Buena Vista no Uruguai) e do Jurássico (formações Botucatu no Brasil, Misiones no Paraguai e Tacuarembó no
Uruguai e Argentina) (Araújo et al., 1995). A Formação Pirambóia é uma das unidades sedimentares de maior
ocorrência no centro-leste de São Paulo, sendo as feições morfológicas mais características constituídas por encostas
escalonadas e extensos areais existentes sobre as colinas tabuliformes (Soares, 1975). A espessura da Formação
Pirambóia tem seu máximo em torno de 300 m na bacia do Tietê; reduz-se para sul e nordeste do Estado de São Paulo,
atingindo 150 m em Analândia e 60 m em Franca (Soares, 1975). Considerando os fósseis disponíveis com valor
cronológico, Soares (1975) situou a época de deposição da Formação Pirambóia entre o Triássico Inferior e o Jurássico
Superior. A Formação Botucatu constitui-se quase inteiramente de arenitos de granulação fina a média, uniforme, com
boa seleção de grãos foscos com alta esfericidade; são avermelhados, apresentam estratificação cruzada de grande a
médio porte, são muito friáveis ou silicificados e exibem na parte basal corpos de arenitos conglomeráticos e
conglomerado. O pacote sedimentar desta formação constitui uma unidade genética depositada em ambiente desértico,
sendo caracterizada fundamentalmente por uma monótona sucessão de corpos cuneiformes de arenitos com seleção
regular a boa, com teor de lama (silte + argila) em média inferior a 10%. A espessura da Formação Botucatu é bastante
variável, porém, não ultrapassa 150 m em sua faixa de afloramentos no Estado de São Paulo; a espessura média é em
torno de 50-70 m. Seu conteúdo de fóssil no Estado de São Paulo é muito reduzido, restringindo-se a alguns crustáceos,
pistas de vermes e pegadas de vertebrados (Almeida & Melo, 1981). Soares (1975) considerou o limite JurássicoCretáceo como o superior para a idade da Formação Botucatu e sugeriu que o limite inferior deve estar situado no
Jurássico.
O aqüífero Guarani é um aqüífero confinado na maior parte da sua extensão pelos basaltos da Formação Serra
Geral (Cretáceo) e por rochas permo-triássicas de baixa permeabilidade. Sua área de ocorrência extrapola a porção
brasileira da Bacia Sedimentar do Paraná, contexto geológico no qual está inserido, com mais de 839.000 km2,
estendendo-se na direção do Paraguai (71.700 km2), Argentina (225.500 km2) e Uruguai (58.500 km2), onde alcança
uma área superior a 355.000 km2, na Bacia do Chaco-Paraná (Araújo et al., 1995). A espessura do aqüífero aumenta no
sentido do centro da Bacia do Paraná, onde a superfície potenciométrica da água apresenta características de
artesianismo (os níveis d'água são de 400 m ao norte, podendo atingir 1000 m no sul do Brasil, conforme salienta
Rebouças, 1988). As direções de fluxo das águas subterrâneas convergem das bordas da bacia para o seu eixo central,
por onde passa a resultante geral do fluxo de direção sudoeste.
Os coeficientes de condutividade hidráulica do aqüífero Guarani, determinados pelos testes de formação nos
poços de prospecção de petróleo, tem valores que variam entre K = 10-3 cm/s (0,864 m/dia) e 10-4 cm/s (0,086 m/dia) e
porosidade entre 10 e 20% (Rebouças, 1976). Uma meia centena de testes de bombeamento de poços para água,
interpretados pelo método de Theis/Jacob, indica valores de condutividade hidráulica K = 10-2 cm/s (8,64 m/dia) para a
Formação Botucatu propriamente dita, e de K = 10-3 cm/s (0,864 m/dia) para os sedimentos fluviais da Formação
Pirambóia e correlatas. Os coeficientes de porosidade efetiva variam entre Sy = 10 e 20% nos seus domínios em
condições de aqüífero livre, enquanto os coeficientes de armanezamento variam entre S = 10-3 e 10-6, na medida em que
cresce o nível de confinamento (Rebouças, 1994).
MATERIAL E MÉTODOS
Para se avaliar o comportamento geoquímico do 210Pb e 210Po no aqüífero Guarani, um extenso programa de
coleta de amostras de águas subterrâneas vem sendo realizado em poços tubulares profundos perfurados em cerca de 60
municípios localizados nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
pois, devido a grande extensão do aqüífero, o grande número de poços perfurados e as limitações analíticas, é
necessário restringir o programa de amostragem. Porém, apesar disso, a distribuição espacial dos pontos de amostragem
é representativa da tendência geral de convergência das direções de fluxo das águas subterrâneas para o eixo central da
Bacia do Paraná.
A maioria dos poços perfurados destina-se ao abastecimento das populações urbanas dos municípios onde se
localizam, sendo a água utilizada principalmente para consumo doméstico e industrial. Em alguns casos, as
características termais apresentadas pelas águas de poços profundos permitem o seu uso em balneários, para finalidades
de recreação. Antigos poços profundos perfurados pela Petrobrás para a prospecção de petróleo são agora utilizados no

fornecimento de água como é o caso, por exemplo, daqueles situados em localidades como Presidente Epitácio (SP),
Lins (SP) e Três Lagoas (MS).
As análises de 210Pb e 210Po foram conduzidas para 32 amostras de águas subterrâneas do aqüífero Guarani
coletadas em municípios situados nos Estados de São Paulo e Paraná. Um volume de cerca de 10 litros para cada uma
foi submetido às etapas de extração e medida de 210Po e 210Pb. Para cada amostra de água procedeu-se a sua
acidificação com HCl 8M até se atingir um pH ≤ 2,0, a fim de evitar a precipitação de Fe (III) no recipiente, o que foi
efetuado após a sua filtragem em membrana Millipore de 0,45 µm em dispositivo instalado no laboratório, a sua
transferência para recipiente de vidro e a sua pesagem. Acrescentou-se, então, a cada amostra, 5 mL de cloreto férrico
de concentração de 60 mg/mL, adicionando-se também 0,5 ml do traçador radioativo (“spike”) 209Po (energia = 4,98
MeV), cuja atividade correspondeu a cerca de 8 dpm/mL. À solução obtida adicionou-se hidróxido de amônio, até
elevar o pH da solução entre 7 e 8. Neste pH, o hidróxido férrico flocula rapidamente de uma solução supersaturada,
“arrastando” o polônio e outros elementos em sua precipitação. Após a deposição do precipitado, retirou-se o líquido
sobrenadante, tendo sido a fase sólida recuperada por centrifugação e dissolvida em HCl 8M. O Fe(III) adicionado a
cada amostra de água foi separado do polônio através de extração com solvente orgânico, adicionado em quantidade
igual ao volume de solução existente. O método empregado para esta separação envolveu a extração do ferro diluído
em HCl 8 M com éter (di)isopropílico. Após redução de volume da solução contendo polônio em meio de ácido
clorídrico 8M, acrescentaram-se hidroxilamina cloridrato, citrato de sódio e um disco metálico à solução. Então,
efetuou-se a deposição do polônio em chapa aquecedora, a qual foi mantida sob agitação constante numa temperatura
entre 85-90 ºC, durante 90 minutos. Depois, procedeu-se a sua lavagem com água destilada e secagem sob lâmpada
infra-vermelho.
A quantificação do 210Po foi realizada a partir da caracterização de sua emissão alfa de 5,3 MeV de energia,
em espectrômetro empregando um detector semicondutor de Si(Au). A técnica de determinação do 210Pb foi indireta,
mediante a medida do 210Po. A calibração do sistema espectrométrico em energia foi efetuada por meio de um padrão
contendo os isótopos naturais de urânio (238U e 234U) e traçador artificial (232U + 228Th) depositados em disco de aço
inoxidável, onde a atividade para o 238U é de 54,6 dpm e para 232U + 228Th é de 10 dpm. Para calcular a atividade do
210
Po, foi primeiramente efetuada correção de tempo desde quando ocorreu a deposição de polônio até o final de
realização da espectrometria alfa. Em seguida, fez-se nova correção de tempo, aplicando-se equação para calcular a
atividade do 210Po no instante de coleta da amostra. Outro conjunto de equações permitiu determinar a fração de 210Po
relacionada com a presença do 210Pb na amostra, isto sem empregar a premissa de equilíbrio radioativo secular entre
esses radionuclídeos.
Tabela 1. Atividade de 210Po e 210Pb nas amostras de águas subterrâneas do aqüífero Guarani analisadas neste trabalho.
Amostra
CPO
MGA
LDA
ATA-7
ATA-8
NLA
IPN-10
IPN-11
SLO-14
SLO-15
JLS
JRP-19
JRP-20
CVA
NHE
LNS-25

210

Po
(mBq/L)
12,46
4,01
2,94
2,88
4,97
2,11
2,82
8,10
1,04
1,07
5,44
2,16
0,56
4,35
1,05
2,24

210

Pb
(mBq/L)
6,76
2,15
1,88
0,86
1,49
1,53
2,28
7,04
0,80
0,85
4,60
1,62
0,32
2,65
1,05
0,85

Amostra
LNS25A
SPO
SSM
SZL
SRN
RPT-36
RPT-37
RPT-38
SZO
ARQ
DVO
BCN
BCS
AIA
RDP
CBA

210

Po
(mBq/L)
5,43
8,35
1,72
1,34
1,90
0,58
1,27
0,30
3,93
0,98
1,50
0,52
1,10
4,58
2,44
1,41

210

Pb
(mBq/L)
2,06
4,59
1,92
1,38
1,86
0,62
1,32
0,33
2,46
0,76
1,00
1,12
1,24
2,45
1,30
0,84

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 constam os resultados obtidos para a atividade de 210Po e 210Pb. Os resultados obtidos para 210Pb
variaram entre 0,3 e 7 mBq/L, enquanto que para 210Po entre 0,3 e 12 mBq/L Os dados para esses radionuclídeos
indicaram a inexistência de correlação significativa entre o 210Pb, 210Po e demais parâmetros previamente levantados
para as águas analisadas, isto é, pressão geostática, vazão específica, transmissividade, temperatura, oxigênio
dissolvido, gás carbônico dissolvido, pH, Eh, condutividade, principais cátions e ânions dissolvidos, resíduo seco,

Pb-210 (mBq/L)

sílica, 226Ra e 238U, dentre outros. Contudo, correlação significativa (Fig. 1, r = 0.91) foi encontrada entre o 210Pb e o
210
Pb nas amostras analisadas, o que é esperado tendo a vista a descendência de 210Po relativa ao 210Pb. Do ponto de
vista de qualidade radiológica relativa a esses radionuclídeos, não foram encontrados valores superiores aos máximos
estabelecidos pela legislação internacional. O desejável é que o cenário permaneça o mesmo, na medida em que
futuramente seja considerado um maior universo de amostras de águas do aqüífero Guarani.
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Figura 1. Correlação entre 210Po e 210Pb nas amostras de águas subterrâneas do aqüífero Guarani.
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ABSTRACT Mineral Potential Evaluation of Metabasic Rocks of Itapira-Amparo Belt on Mineral Carbonatation
Process in CO2 Sequestration. Greenhouse effect gas emission reduction has been a great technological challenge to the
industrial models standings. Furthermore, the clean development mechanism (CDM) and CO2 sequestration are
fundamental on sustainable development in order to reach safer levels of CO2. Nowadays, geologic carbon storage by
means of injection into depleted oilfields, saline aquifers or coal beds is a promising mechanism for CO2 capture.
Researchers have also considered the CO2 sequestration by mineral carbonatation, where silicates rich in Mg, Ca and Fe
are transformed into carbonates. Nearby to the industrial district of Paulinia (São Paulo), high grade metabasic and
ultramaphics rocks of Amparo-Itapira Complex occur. The metamorphic rocks consisting of amphibolites, actinoliteschist and hornblend-rich amphibolite are found intercalated with quartz-feldspatic rocks as lenticular layers. The
ultramafic rocks present as discontinuous massive bodies are rich in olivine, pyroxene and amphibole. Carbon
sequestrating potential of two selected areas, based on petrographic and litogeochemical analyses are estimated to be
capable of capturing approximately 78 x 106 tons of CO2.
Keywords: Mineral carbonatation, CO2 sequestration, Metabasic rocks, Itapira-Amparo Belt
RESUMO A redução das emissões de gases de efeito estufa representa um grande desafio tecnológico aos modelos
industriais vigentes. Neste sentido, os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL’s) e o seqüestro de CO2,
fundamentam os planos de crescimento sustentável. Atualmente, avalia-se que o armazenamento geológico de CO2 por
meio da injeção do gás em campos de petróleo, aqüíferos salinos ou camadas de carvão, constitui técnica de seqüestro
bastante promissora. Inovadoras pesquisas consideram também o seqüestro de CO2 por meio de carbonatação mineral,
onde minerais silicáticos ricos em magnésio, cálcio, ferro e manganês são convertidos em carbonatos, por meio de
reações com o CO2 em estado supercrítico. Nas proximidades do distrito industrial de Paulínia (SP), ocorrem rochas
metamáficas e metaultramáficas relacionadas aos Complexos Amparo e Itapira, que representam terrenos metamórficos
de grau médio a alto. As metamáficas são representadas por anfibolitos, actinolita-xistos e hornblenditos, e encontramse na forma de lentes ou camadas estiradas intercaladas a rochas quartzo-feldspáticas. As metaultramáficas ocorrem em
corpos pequenos e descontínuos, muitas vezes de estrutura maciça e composição mineralógica rica em olivina,
piroxênio e anfibólio. O potencial destas rochas, em duas áreas selecionadas foi avaliado para uso em processos de
carbonatação mineral, com base em análises petrográficas e litogeoquímicas, fornecendo valores da ordem 78 x 106 de
toneladas de CO2 seqüestrável.
Palavras-chaves: Carbonatação mineral, Seqüestro de CO2, Rochas metabásicas, Faixa Amparo-Itapira
INTRODUÇÃO O aumento acelerado na emissão de gases causadores de efeito estufa para a atmosfera tem sido
objeto de preocupação em escala mundial, sobretudo no que diz respeito às mudanças do clima associadas à queima de
combustíveis fósseis. O esforço conjunto de diversos países em estabelecer metas para redução das emissões tem
considerado, de forma significativa, as tecnologias de armazenamento de carbono. Em 2006, o IPCC (International
Panel of Climate Change) divulgou dados consistentes acerca das concentrações de CO2 na atmosfera, e apresentou
estimativas sobre o futuro do aquecimento global e suas conseqüências. Este mesmo documento indica metodologias
de seqüestro de carbono e propõe práticas sustentáveis para a geração de energia, considerando níveis aceitáveis de
emissões. Neste contexto, o armazenamento geológico de CO2 por meio da injeção do gás em campos de petróleo,
aqüíferos salinos ou em camadas de carvão constitui técnica eficaz na diminuição das concentrações de dióxido de
carbono na atmosfera (IPCC, 2006). Dentre outras tecnologias, destaca-se a carbonatação mineral por meio da reação
do CO2 em estado supercrítico com silicatos ricos em cálcio, magnésio e ferro, formando carbonatos (e.g. CaCO3,
MgCO3). Esta pode ser uma forma eficaz para a solução do problema (Hanchen et al., 2006), apesar da cinética destas
reações ser baixa em condições normais de pressão e temperatura (Park & Fan, 2004). O presente trabalho teve por
objetivo avaliar o potencial das rochas metamáficas e metaultramáficas da Faixa Metamórfica Itapira-Amparo
(Zanardo, 1987), situada nas proximidades do distrito industrial de Paulínia (SP), em processos de carbonatação
mineral. Para tanto, foram realizadas análise petrográfica, análise litogeoquímica por meio de fluorescência e difração
de Raios-X, e ainda microscopia eletrônica de varredura (MEV), possibilitando a interpretação petrogenética de corpos
anfibolíticos, e de rochas metamáficas e metaultramáficas que ocorrem na área. O reconhecimento das associações
petrotectônicas e dos controles estruturais foi consolidado a partir de revisões e atualizações dos trabalhos de Zanardo

(1987), Peloggia (1990), Lazarini (2000) e Oliveira et al. (2004). A partir dos resultados das análises petrográficas e
litogeoquímicas, as amostras foram agrupadas em quatro litotipos principais ─ anfibolitos, actinolita-xistos, antofilitaxistos e metaultramáficas. Estabeleceu-se, então, o teor médio dos óxidos de interesse (CaO, MgO, FeO e MnO) para
cada grupo, e calculou-se a reserva mineral e o potencial de seqüestro para duas áreas-alvo selecionadas para
adensamento da pesquisa.
SÍNTESE DA GEOLOGIA REGIONAL Estudos pioneiros realizados por Ebert (1968) e Wernick (1978)
demonstraram que os conjuntos de rochas pré-cambrianas do estado de São Paulo constituem seqüências
metassedimentares, dispostas em antiformes. Estas seqüências associam-se a rochas básicas e ultrabásicas (Complexo
Amparo) geradas no Arqueano e retrabalhadas no Paleo-proterozóico, inclusive com evidências de acreção crustal. As
seqüências metassedimentares sinformais (Grupo Itapira) apresentam idade neoproterozóica, com ocorrências
graníticas e migmatíticas desenvolvidas no Brasiliano. Este conjunto de rochas foi denominado Faixa Itapira-Amparo
por Zanardo (1987), que reconheceu ciclos termo-tectônicos de idade arqueana (Complexo Amparo), transamazônica
(Grupo Itapira e granitóides sintectônicos) e brasiliana (Formação Eleutério e cataclasitos). Pellogia (1990) reconheceu
nos domínios da Faixa Alto Rio Grande (FARG), na região de Amparo, rochas ortognáissicas e migmatíticas em
intercalação com anfibolitos da associação máfica-ultramáfica de Arcadas. Os dados disponíveis nos trabalhos de
Zanardo (1987), Artur (1980), Lazarini (2000) e Oliveira et al. (2004) sugerem o predomínio de anfibolitos e xistos
máficos de filiação sub-alcalina a toleítica para os metabasitos da Faixa Itapira-Amparo. Em geral, estas rochas
apresentam foliação de baixo ângulo e indicadores cinemáticos que sugerem vergência para NW, em resposta ao
regime convergente do Neoproterozóico, transposto por tectônica direcional, responsável pela instalação das zonas de
cisalhamento de direção NE. Neste contexto, as metamáficas são representadas por anfibolitos (orto), actinolita-xistos e
hornblenditos, e ocorrem na forma de lentes ou camadas estiradas, em intercalação com rochas quartzo-feldspáticas
alongadas na direção NNE-SSW (Fig. A), enquanto as metaultramáficas ocorrem em corpos pequenos e descontínuos,
muitas vezes com estrutura maciça e composição mineralógica principal dada por cristais de olivina, piroxênio e
anfibólio, incluindo talco, serpentina e clorita como minerais secundários. Na região da Faixa Itapira-Amparo, as
rochas supracrustais são constituídas por xistos (Fazenda Bela Vista) e quartzitos (Serra dos Feixos), adjacentes ao
paleocontinente e aos gnaisses “Ribeirão do Pantaleão e Duas Pontes”, em associação ao magmatismo ácido préorogênico. Na porção noroeste de Borda da Mata e Águas de Lindóia e a sudeste de Moji-Guaçu, Lazarini (2000)
reconheceu paranfibolitos e granada-anfibolitos, associados e intercalados com rochas de origem sedimentar ou
metassedimentar (quartzitos, xistos aluminosos, rochas calciossilicáticas, gonditos).

Figura A – Mapa geológico da Faixa Itapira-Amparo, com destaque para as áreas-alvo avaliadas.

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA Para estudo das características petrográficas e litogeoquímicas foram
selecionadas duas áreas-alvo (Fig. A) de ocorrência de metabásicas, tendo sido avaliados também o volume de rocha e
sua distribuição espacial. Para tanto, foram estudados mais de 200 afloramentos distribuídos ao longo das unidades que
compõem o quadro geológico regional, com coleta de 60 amostras de rochas, das quais foram confeccionadas e
descritas mais de 40 lâminas delgadas. Na área-alvo 1, localizada nas adjacências do município de Itapira, ocorrem
antofilita-xistos associados a talco-xistos e anfibolitos. Na área-alvo 2, posicionada entre os municípios de Itapira e
Serra Negra, foram encontradas rochas anfibolíticas e actinolita-xistos, geralmente na forma de corpos lenticulares de
tamanho variável. A análise petrográfica das amostras ao microscópio ótico permitiu a distinção de quatro litotipos
principais, abaixo descritos.
Anfibolitos - Este litotipo, melhor caracterizado em função da maior densidade de amostras estudadas, exibe
xistosidade e textura nematoblástica com prismas de anfibólio (hornblenda) orientados. Localmente apresenta estrutura
isotrópica e brechóide (sem orientação mineral perceptível, e com presença de fraturas). A granulação média é de cerca
de 1,0mm, contudo os prismas maiores atingem 4,0mm de comprimento.
Actinolita-xistos - Apresentam estrutura foliada e textura granonematoblástica, com granulação média de 1,5mm.
Encontram-se parcialmente alterados, com evidências de oxidação. São compostos basicamente por anfibólios em
estrutura xistosa pouco desenvolvida.
Antofilita-xistos - Apresentam foliações como resultado de deformação, inclusive com presença de crenulações.
Exibem textura lepdoblástica e nematoblástica nos agregados de talco e anfibólio amiantiforme (antofilita),
respectivamente. Outro aspecto comum é a textura fibrosa, com dimensões médias dos grãos de antofilita de 1,0mm.
Em algumas porções, o talco ocorre em abundância e com granulação variável (micro a milimétrica).
Macroscopicamente, o hábito amiantiforme é evidente.
Metaultramáficas – Constituem rochas de estruturação quase isotrópica, de origem ígnea e composição ultramáfica,
evidenciada pela presença de cristais de olivina em agregados de pequenos cristais anedrais fraturados, com serpentinização ao
longo de descontinuidades. Ocorrem piroxênio (bronzita) e anfibólio (tremolita), estes em cristais subédricos de dimensões médias
bem inferiores às dos piroxênios. A granulaçãovaria de 3mm até 0,05mm e apresenta textura granonematoblástica com
visível serpentinização intersticial e bordejando cristais de piroxênio e anfibólio.
CARBONATAÇÃO MINERAL Este processo envolve a conversão de carbono em carbonatos sólidos e pode ser
utilizada na captura e estocagem de CO2 (Hanchen et al., 2006). Estudos experimentais têm utilizado minerais
constituintes de rochas básicas e ultrabásicas, tais como olivina e serpentina, ricos em cálcio, magnésio e ferro, para a
formação de carbonatos pelo seqüestro de CO2, não ocorrendo a transferência de CO2 para a atmosfera. Hanchen et al.
(2006) apontam que a carbonatação mineral ocorre pela reação abaixo:
Mg2SiO4 + 2 CO2 <=> 2 MgCO3 + SiO2 (∆H= -89KJ/mol de CO2)
Segundo o autor, este processo se divide em três etapas principais que o controlam cineticamente (dissolução da olivina,
dissolução do CO2 e precipitação do carbonato de magnésio). No presente estudo, as amostras dos quatro litotipos
principais foram utilizadas no cálculo da média composicional (Tabela 1) e na estimativa de reservas e capacidade de
seqüestro de CO2.
Tabela 1 – Composição química média dos litotipos estudados
Litotipos:

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

Anfibolito

52,91

0,76

8,70

12,04

0,17

12,37

8,78

1,56

0,76

0,12

Actinolita-xisto

52,41

0,81

8,37

11,90

0,17

13,58

9,66

1,37

0,32

0,08

Antofilita-xisto

57,14

0,12

1,96

9,47

0,13

25,36

1,53

0,18

0,19

0,02

Metaultramáfica

47,67

0,11

4,05

8,19

0,10

29,60

4,25

0,17

0,03

0,01

A avaliação do volume de CO2 seqüestrado é feita a partir dos litotipos predominantes de cada área, com a utilização da
média dos valores percentuais de Fe, Mg e Ca. Para o cálculo do volume máximo de CO2 consumido na carbonatação
foi estabelecido, a partir da composição química de cada litotipo, uma reação química com 100% de rendimento. Os
litotipos da área-alvo 1 (metaultramáficas, antofilita-xistos e anfibolitos) foram os que demonstraram maior potencial
para seqüestro de CO2, via carbonatação mineral, alcançando uma capacidade de seqüestro de aproximadamente
34,2 x 106 toneladas de CO2. A área-alvo 2 possui o maior volume de rocha metamáfica (anfibolitos e actinolita-xistos),
podendo alcançar cerca de 43,6 x 106 toneladas de CO2 consumido.

CONCLUSÕES As análises petrográficas das amostras coletadas nos Complexos Amparo e Itapira permitiram o
reconhecimento dos litotipos de composição metabásica e/ou ultramáfica, como os anfibolitos ricos em hornblenda e
Mg-hornblenda, xistos antofilíticos, actinolita-xistos e metaultramáficas. As rochas de natureza ultramáfica, com talco
e serpentina, ocorrem pontualmente e com frequência em associação com corpos anfibolíticos e/ou xistos máficos. As
análises litogeoquímicas mostraram que este conjunto de rochas apresenta teores elevados de Fe, Mn, Mg e Ca, com
relativa abundância de ferro (FeO) e manganês (MnO) nas amostras de anfibolito e actinolita-xistos, e de cálcio (CaO)
e magnésio (MgO) nas amostras de antofilita-xistos e metaultramáficas. A partir da cubagem dos corpos de rochas
máficas e ultramáficas, existentes em duas áreas-alvo estudadas, estimou-se potencial de seqüestro de
aproximadamente 78 x 106 toneladas de CO2 por meio do processo de carbonatação mineral.
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ABSTRACT
Gold has been exploited intensively in the Brazilian Amazon during the past twenty years, where the elemental
mercury (Hg) used in amalgamating the gold has caused abnormal Hg concentrations in waterways. Particular attention
to the Madeira River has been given since 1986 because it is the largest tributary of the Amazon River and the gold
mining was officially allowed on a 350-km sector of the river. In this paper, samples of sediments from nine lakes
located in the Madeira River basin, Rondônia State, Brazil, were analyzed for mercury, organic matter, and major
oxides. The average Hg content ranged between 33 and 157 ppb, which is about 8-40 times higher than the average
value corresponding to 4.4 ppb for rocks occurring in the area (regional background). Significant correlation was found
between the Hg content and organic matter in the sediments, indicating its importance on the retention of this heavy
metal. Other significant correlations involving the major oxides were also found and are presented in this paper.
Keywords: lake sediments, mercury, Madeira river basin
INTRODUÇÃO
A mineração de ouro aluvionar na região Amazônica, especificamente no Estado de Rondônia, tornou-se uma atividade
com dimensões significativas, chegando a envolver nos anos 80 cerca de 50 mil pessoas, ligadas direta ou
indiretamente. O mercúrio é um elemento que tem sido usado como amalgamador durante o processo de extração do
ouro, sendo considerável sua perda em virtude da amalgamação. As perdas para os rios variam de 40 a 45% do total de
Hg utilizado, enquanto que o vapor chegando à atmosfera devido à queima e perda pode chegar a 55-60% do Hg
inicialmente utilizado (Pfeiffer et al., 1989). Assim, a utilização intensa do mercúrio no processo de amalgamação pode
representar diversos problemas ao ambiente, uma vez que favorece a contaminação de rios, lagos, sedimentos, plantas e
animais, com conseqüências para a saúde humana.
Análises sistemáticas de Hg para amostras de solos, sedimentos de fundo e material particulado em suspensão
dos rios do Estado de Rondônia tem sido realizadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fundação
Universidade Federal de Rondônia, dentre outras. Devido suas características, os lagos são grandes receptores da
precipitação pluviométrica, sendo os sedimentos excelentes acumuladores de metais pesados, como o mercúrio.
Geralmente, o tamanho das partículas está inversamente ligado ao teor do metal, de maneira que perfis de sedimentos
extraídos de lagos são ideais para uma avaliação histórica da contaminação do Hg na região Amazônica. Aualmente as
populações que vivem às margens do rio Madeira estão diretamente expostas aos perigos da contaminação por
mercúrio, isto porque a sua dieta tem como principal alimento o peixe, frequentemente pescado em lagos da região.
Assim, este trabalho apresenta resultados de análises geoquímicas conduzidas para amostras de sedimentos de lagos da
região, com o propósito de identificar parâmetros responsáveis pela acumulação de mercúrio.
ÁREA DE INVESTIGAÇÃO
A área de estudo está situada na região de Porto Velho, na porção sudoeste do cráton Amazônico, dentro dos limites da
sub-província Madeira (Amaral, 1984). Uma das primeiras referências à geologia da região do rio Madeira foi realizada
em 1906 por Evans (Payolla, 1994), que descreveu as rochas expostas nas corredeiras e cachoeiras dos rios Madeira,
Mamoré e Beni, isto é, rochas sieníticas cortadas por granitos grossos e por veios de aegerina-augita-olivina basalto na
cachoeira de Teotônio, e hornblenda-biotita granitos grossos na cachoeira de Santo Antônio. Os trabalhos realizados
por Lobato et al. (1966) caracterizaram a região nos aspectos tectonoestruturais, estratigráficos, litológicos e das
principais ocorrências minerais, com destaque para as jazidas de cassiterita.
A hidrografia do estado de Rondônia é controlada pelo rio Madeira, que, segundo Ribeiro & Santos (1983), é
classificado predominantemente como de águas claras e barrentas, quando ocorre a elevação da carga de sólidos em
suspensão no período de chuvas (transparência de Secchi de 0,41 a 2,32 m). Possui área de drenagem com total
aproximado de 1,3 × 106 km2 e descarga anual de 1,4 × 1012 m3/ano (Goulding, 1979). Na área de estudo, o rio
Madeira, quando em rochas pré-cambrianas, apresenta-se encaixado, com desníveis altimétricos de 3 a 9 m em seu
leito, formando 21 cachoeiras.
O clima da região, segundo a classificação de Köppen é definido como tropical de monção tipo Am, ou de
caráter de transição para o clima tropical. A região tem duas estações climáticas bem distintas, sendo a primeira um
período chuvoso (outubro a abril) com precipitação média mensal acima de 300 mm e a segunda, um período seco
(junho a agosto), caracterizado por baixo índice pluviométrico (média mensal inferior a 200 mm). Sob o ponto de vista
do regime térmico, o clima é quente (temperatura média anual = 25,5 oC). A média anual da umidade relativa do ar é de
88,3% e a média da precipitação anual corresponde a 1625 mm (IBGE, 1993).

AMOSTRAGEM E MÉTODOS ANALÍTICOS
A amostragem foi realizada no período seco (outubro de 1999) e chuvoso (fevereiro de 2000) em 9 lagos de
profundidade variando de 5 a 10 m, correnteza/deposição lenta, com pouca influência das águas do rio Madeira, de
maneira a evitar o transporte do Hg pelos particulados em suspensão. O acesso aos lagos somente foi possível com o
uso de barco pelo rio Madeira e depois com embarcações menores entrando na mata pelos igarapés. Os lagos
amostrados foram:
1-Lago da Brasileira: situa-se a 5 km a montante da foz do rio Jamari, onde se localiza o distrito de São Carlos.
Tem dimensões aproximadas de 2000 m por 500 m, suas águas são claras e é alimentado por um canal de 10 m de
largura que o liga diretamente ao rio Jamari. As amostras são compostas predominantemente de argila clara, sem a
presença de areia, ocorrendo também muitas folhas e outros materiais orgânicos.
2-Lago Tucunaré: situa-se a 10 km da foz do rio Jamari à margem direita do rio Madeira, mais precisamente
no vilarejo de Terra Caída que fica na margem oposta (esquerda). Seu acesso é obtido a partir do igarapé Tucunaré.
Realizou-se a coleta no ápice da estação seca, quando as águas estavam totalmente represadas (dimensão aproximada
de 800 por 300 m). Possui águas claras e sedimentos argilosos.
3-Lago Araçá: situado à margem esquerda do rio Jamari, a pouco mais de 500 m da confluência com o rio
Madeira. Tem águas claras e sedimentos argilosos escuros. Possui dimensões aproximadas de 500 por 2000 m e um
canal com cerca de 5 m de largura, por onde despeja no rio Jamari. No período de vazante, o lago fica isolado.
4-Lago do Paca: situa-se à margem oposta (direita) do canal que alimenta o lago da Brasileira, na mesma
altura do rio Jamari. Recebe influência direta do rio, sendo na realidade uma área de remanso. Suas águas são claras e o
tamanho é um pouco menor que o do Lago Tucunaré (600 por 600 m).
5-Lago Nazaré: situa-se na vila Nazaré (margem esquerda do rio Madeira), sendo o acesso pelo igarapé de
mesmo nome. Suas águas são pretas, seus sedimentos apresentam a mesma coloração e grande quantidade de folhas.
Representa uma grande área de floresta inundada e possui correnteza fraca. As áreas de floresta inundada não se
distanciam mais de 100 m uma da outra, o que na estação seca deve corresponder às suas margens.
6-Lago Santa Catarina: situa-se à margem esquerda do rio Madeira. Seu acesso é obtido subindo o igarapé
Conceição que desemboca no rio Madeira, no vilarejo Conceição. Suas águas e sedimentos têm cor preta, e, quanto ao
tamanho, é o maior dentre os lagos estudados (7000 por 1000 m).
7-Lago da Conceição: tem acesso também pelo igarapé Conceição e as características são semelhantes às do
Lago Santa Catarina quanto à coloração das águas e sedimentos. Seu tamanho aproximado é de 1200 por 5000 m.
8-Lago Demarcação: o vilarejo Demarcação situa-se à margem direita do rio Machado, localizando-se a mais
de 10 km da foz, no distrito de Calama. O lago onde foi coletado o testemunho não tinha nome e porisso foi designado
de Demarcação. Localizado a montante da vila Demarcação, na margem direita do rio Machado, tem acesso pelo
primeiro igarapé, também sem nome. Suas águas caracterizam-se como pretas e com correnteza muito fraca. Os
sedimentos coletados no perfil apresentam cor preta e grande presença de materiais detríticos. As margens do lago
Demarcação também estavam inundadas durante a coleta e ele se expandia muito para o interior da floresta. A clareira
onde está o lago tem um raio aproximado de 200 m e suas dimensões são de cerca de 600 por 600 m.
9-Lago da Usina Hidroelétrica de Samuel: a usina hidroelétrica está em atividade desde 1989 e seu
reservatório tem aproximadamente 450 km2. É considerado um dos grandes reservatórios da Amazônia, está localizado
na calha do rio Jamari e o acesso pode ser feito pela BR364 no sentido Porto Velho-Cuiabá. Suas águas são claras e os
sedimentos coletados de coloração amarela e um pouco arenosos.
A profundidade dos perfis de sedimentos variou de 20 a 80 cm. Para a sua retirada, utilizou-se um tubo de
acrílico de 1 m de comprimento adaptado a um perfilador de ferro para que um êmbulo pudesse vedar uma extremidade
do tubo. Depois de retirado o perfil, preferencialmente do meio do lago, ele foi seccionado em alíquotas de 5 cm, cada
uma acondicionada em saco plástico devidamente identificado e resfriado (4°C). Cada alíquota foi ainda peneirada à
fração de 0,075 mm (200 mesh), seca em estufa a 60°C e macerada em gral de porcelana. A determinação do teor de
matéria orgânica volátil em cada alíquota foi realizada no Laboratório de Radioisótopos do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro; utilizou-se o método gravimétrico, onde se calcinam massas
conhecidas das amostras. Na digestão das amostras, utilizou-se a metodologia desenvolvida por Bastos et al. (1998) e a
detecção de Hg foi conduzida em espectrofotômetro de absorção atômica (FIMS-400/Flow Injection Mercury System)
da Perkin-Elmer. Cada amostra foi analisada em triplicata, utilizando-se de padrões de referência certificados para o
controle analítico de qualidade (IAEA-365) e uma amostra de controle interno do Laboratório de Geoquímica
Ambiental da Universidade Federal de Rondônia, onde foram feitas as análises. Nas colunas de sedimentos foram
determinados os teores dos principais óxidos por fluorescência de raios X Philips, modelo PW2510, equipamento
instalado no LABOGEO-Laboratório de Geoquímica do Departamento de Petrologia e Metalogenia do Instituto de
Geociências e Ciências Exatas da UNESP-Campus de Rio Claro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 constam os resultados dos valores médios obtidos na análise dos sedimentos, bem como as bases totais
(MgO+CaO+Na2O+K2O) e os óxidos resistentes ao intemperismo, isto é, Al2O3+Fe2O3+TiO2 (R2O3), segundo Colman

(1982). O mercúrio nos sedimentos dos lagos varia entre 33 e 157 ppb, que são valores que excedem significativamente
aqueles relativos aos das rochas das cachoeiras de Teotônio e Santo Antônio (Bonotto & Silveira, 2003), que
representam o background regional. Os lagos Samuel, Brasileira e Paca, todos influenciados diretamente pelas águas do
rio Jamari, apresentam teores de Hg de 157, 115 e 131 ppb, respectivamente. O lago Araçá, mesmo estando às margens
do rio Jamari, não é influenciado diretamente por suas águas, podendo ser esse o motivo de exibir teor de Hg de 43
ppb, três vezes inferior ao dos outros lagos. O lago Demarcação também apresenta teor de Hg acima de 100 ppb, da
mesma ordem de grandeza dos lagos vizinhos ao rio Jamari, apesar de ser o lago mais distante do foco de garimpo. Os
lagos situados próximos às margens do rio Madeira exibem os menores teores de Hg, isto é, entre 33 ppb (lago Nazaré)
e 75 ppb (Santa Catarina). Dessa forma, o teor médio de Hg para lagos vizinhos ao rio Madeira corresponde a 50 ppb,
enquanto que para os dois tributários do rio Madeira a média é de 128 ppb, ou seja, cerca de 2,5 vezes superior. A
correlação entre mercúrio e matéria orgânica nos sedimentos é significatica (r = 0,78, Fig. 1), comprovando a
propriedade de adsorção do Hg pela matéria orgânica (Loring, 1975).
Tabela 1. Valores médios das análises químicas das amostras dos testemunhos em sedimentos dos lagos estudados.
Parâmetro Unidade Brasileira Paca
Araçá Tucunaré Nazaré Santa
Conceição Demarcação
Catarina
Hg
ppb
115,36
131,23 42,98 40,74
32,75
74,84
59,43
107,16
SiO2
%
52,81
53,75
58,70 62,38
60,35
59,59
56,58
53,20
TiO2
%
1,36
1,21
0,89
0,89
0,93
1,00
1,11
1,22
Al2O3
%
27,72
23,87
20,37 18,48
20,09
21,00
22,32
22,58
Fe2O3
%
3,94
4,37
6,63
6,44
5,93
5,21
4,07
7,29
MnO
%
0,02
0,03
0,04
0,04
0,04
0,03
0,02
0,09
MgO
%
0,35
0,64
1,40
1,33
1,41
1,44
1,13
1,16
CaO
%
0,07
0,18
0,23
0,27
0,22
0,20
0,11
0,14
Na2O
%
0,22
0,37
0,73
0,82
0,74
0,70
0,45
0,23
K2O
%
1,99
2,23
3,23
2,99
3,24
3,36
2,81
2,13
P2O5
%
0,15
0,16
0,17
0,16
0,14
0,11
0,10
0,20
M.O.*
%
4,98
9,37
5,70
3,60
3,48
6,10
7,74
7,58
Bases**
%
1,87
2,49
4,89
4,86
4,95
4,96
3,53
3,07
R2O3***
%
16,82
14,13
14,48 13,63
14,28
14,40
13,58
14,99
*M.O. = matéria orgânica; **Bases = MgO+CaO+Na2O+K2O; ***R2O3 = Al2O3+Fe2O3+TiO2

Samuel
157,17
44,29
2,06
29,98
8,14
0,02
0,03
0,04
0,08
0,03
0,19
18,07
0,17
18,96

Além de alterar a densidade real e porosidade dos solos e sedimentos, a matéria orgânica influencia na
superfície específica (área por unidade de massa, geralmente expressa em m2/g) dos materiais, de maneira que cada 1%
de matéria orgânica no solo ocasiona um aumento de cerca de 7 m2 de sua superfície específica (Kiehl, 1977). Em
decorrência disto, outros parâmetros são afetados significativamente, por exemplo, a capacidade de troca catiônica, de
adsorção de cátions e a porcentagem de retenção de água dos solos e sedimentos, os quais também aumentam de acordo
com o acréscimo da superfície específica. Em todos os testemunhos analisados, a sílica é o principal constituinte,
variando de 44 a 62% (Tabela 1) e se relacionando inversamente com a matéria orgânica (Fig. 1). Além disso, intensos
processos de intemperismo ocorrem na área, sendo gerados produtos de alteração de granitóides, isto é, feldspatos
formando caolinita, de maneira que as bases encontram-se associadas com sílica. Isto é justificado pelas correlações
significativas verificadas entre sílica e bases (r = 0,96, Fig. 1) e, consequentemente, entre bases e matéria orgânica (r =
-0,81, Fig. 1). Assim, com a diminuição de sílica ocorre um aumento da matéria orgânica e elevação da superfície
específica dos sedimentos, aumentando, consequentemente, a capacidade de troca/adsorção dos principais óxidos
resistentes ao intemperismo, os quais, assim como o mercúrio, exibem significativa correlação direta (r = 0,72) com a
matéria orgânica (Fig. 1). Dessa forma, torna-se evidente que o Hg na área de estudo, devido a influência da matéria
orgânica, também está associado com os metais pesados Al, Fe e Ti, conforme evidencia a correlação significativa (r=
0,74) entre R2O3 e Hg (Fig. 1). A incompatibilidade do Hg com a sílica e as bases é expressa a partir de correlações
inversas entre esses parâmetros, respectivamente r = -0,91e r = -0,92 (Fig. 1). Do ponto de vista de variação do teor de
mercúrio relativamente à profundidade dos testemunhos, diferenças existem quanto ao padrão representado a partir dos
valores médios obtidos (Fig. 1). Investigações adicionais vêm sendo conduzidas no sentido de estabelecer relações de
deposição de mercúrio com base no método geocronológico do 210Pb.
CONCLUSÃO
As análises geoquímicas conduzidas para os sedimentos de lagos da bacia do rio Madeira (RO) indicaram significativa
influência da matéria orgânica na adsorção do Hg, em concordância com o que tem sido amplamente referido na
literatura. A matéria orgânica também exerce influência na adsorção dos metais pesados Al, Fe e Ti, o que afeta os
testes estatísticos realizados, uma vez que se verifica a obtenção de correlação significativa entre o mercúrio e os
óxidos resistentes ao intemperismo, isto é, Al2O3+Fe2O3+TiO2 (R2O3). O acúmulo de Hg nos sedimentos é preocupante,
uma vez que pode ser ingerido por determinadas espécies de peixes da região.

Figura 1. Correlações entre os parâmetros obtidos na análise dos sedimentos de lagos da bacia do rio Madeira (RO).
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Abstract – The present standards for As concentrations in drinking water (10 µg/L) increase the probability of finding
As concentrations above the established limit in natural ecosystems. High arsenic concentrations in rocks of northern
and central eastern Portugal are associated with mineralisation at the contact of intrusive granites and adjacent
metasediments. Elevated arsenic concentrations in groundwater occur in the same region. Results are presented for Vila
Flor, in Trás-os-Montes, where Upper Ordovician quarztphyllites and schists are interbedded with quartzites and
intrusions of acid and basic metavolcanics. At Vila Flor, whole rock chemical analysis, X-ray diffraction and electron
microprobe analysis demonstrates that arsenic ranges from 13 to 9720 mg/kg and the principal arsenic-bearing minerals
are arsenopyrite and scorodite. Groundwater is dominantly calcium- and magnesium- sulphate/chloride type, with pH at
5.8 to 6.1, total dissolved solids 79 to 386 mg/L and dissolved oxygen 2 ppm to saturated. Arsenic concentration in
groundwater ranges from 1.8 and 635 µg/L. The evidence suggests oxidation of arsenopyrite as the dominant
mechanism releasing arsenic, with concentrations in groundwater moderated in the presence of scorodite. Sequential
chemical extraction, batch and column experiments are being applied to examine these mechanisms of water/rock
interaction and the factors controlling arsenic occurrence in groundwater.
Keywords – Arsénio, água subterrânea, interacção água/rocha.
Introdução
O arsénio é um elemento ubíquo na natureza, e no que respeita às suas concentrações médias, este elemento apresenta
valores que variam entre 0,5 a 2,5 mg/kg para a maioria das rochas (Mandal & Suzuki, 2002). Em ambientes aquosos, a
concentração deste elemento pode ter uma variação significativa (de <0,5 a 50 000 µg/L), dependendo não só do tipo de
fonte responsável pela presença de As, mas também da disponibilidade deste e das características geoquímicas do local.
Em condições naturais, as maiores concentrações em As encontram-se em águas subterrâneas, não só como resultado da
forte influência da interacção água/rocha, mas também porque as condições físico-químicas existentes nos aquíferos
favorecem a mobilização e concentração deste elemento. De entre os diferentes metalóides pesados e elementos que
formam complexos aniónicos com o oxigénio, o As tem talvez um comportamento único devido à sua sensibilidade e
capacidade de mobilização relativamente aos valores de pH tipicamente encontrados nas águas naturais (6,5 – 8,5). Este
elemento ocorre quer em meios redutores quer oxidantes e em diferentes estados de valência (-3, 0, +3 e +5). No
entanto, em águas naturais o As é encontrado sob as formas trivalente – arsenito ou pentavalente – arsenato (Smedley &
Kinniburgh, 2002).
Este estudo tem como objectivo determinar as concentrações de As existentes nas águas subterrâneas da zona
seleccionada, e também perceber sob que condições físico-químicas este elemento é mobilizado das rochas para a água
subterrânea. Os resultados que agora se apresentam são as primeiras conclusões obtidas.
Localização e Geologia
Geograficamente, a zona de estudo situa-se no NE de Portugal Continental, alguns quilómetros a N de Vila Flor, sendo
as localidades mais importantes Benlhevai, Vale Frechoso e Santa Comba de Vilariça (Fig. 1a).
No que respeita à geologia, a área em questão situa-se na Zona Centro – Ibérica e a litologia amostrada, a Formação
Filito-Quartzítica, integra-se no Complexo Alóctone Inferior fazendo parte, dentro deste, do Carreamento Menor (Fig.
1b). A Formação Filito-Quartzítica caracteriza-se pela presença de quartzofilitos e xistos com intercalações de
quartzitos e intrusões de metavulcanitos ácidos e básicos. Pereira et al. (2000) mencionam que esta unidade é uma
sequência negativa iniciada por filitos sericíticos a que se sucedem filitos siliciosos, quartzofilitos e, a topo, litologias
mais grosseiras onde se identificam quartzitos de grão fino a médio, quartzograuvaques e também alternâncias de
quartzitos xistóides laminados. A associação paragenética representativa dos termos pelíticos é quartzo + albite +
moscovite ± biotite verde ± clorite, enquanto que nos termos mais psamíticos encontra-se uma associação representada
por quartzo + plagioclase (10% anortite) + moscovite ± clorite ± granada. Entre os componentes subordinados mais
importantes identificam-se óxidos de ferro e titânio, hematite, sulfuretos, limonite, esfena, zircão e turmalina.
Em termos hidrogeológicos, a área de estudo é abrangida pelo Maciço Antigo Indiferenciado e, num contexto
hidrogeológico, as litologias existentes são habitualmente designadas por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda
por rochas fracturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem considerar-se como materiais com escassa aptidão

hidrogeológica sendo, por isso, pobres em recursos hídricos subterrâneos, mas desempenham um papel importante em
termos de abastecimento de água potável para consumo humano e para regadio (Almeida et al., 2000).
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Figura 1- Enquadramentos geográfico (a) e geológico (b) da zona de estudo (adaptado da Carta Geológica
1:200000, Folha 2. Pereira, 2000).
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Métodos e Técnicas
Para este estudo foram colhidas 14 amostras de rocha correspondentes à Formação Filito-Quartzítica. Apesar de não se
ter seguido uma malha de amostragem regular, as amostras de rocha foram colhidas com a preocupação de haver uma
cobertura homogénea da área seleccionada (Fig. 2).
A preparação das amostras envolveu a sua lavagem, secagem em estufa a 40º C e, quando necessário, a remoção da
capa de alteração. Após terem sido fragmentadas num moinho de maxilas, homogeneizadas e quarteadas, as amostras
sofreram moagem num moinho de anéis de
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Figura 2 - Esboço geológico com a localização das amostras de
orientados (fracção granulométrica <2 µm).
rocha de água subterrânea.
Nos primeiros, o intervalo de varrimento foi
#

#

#

#

#

de 4º a 60º 2θ, enquanto que nos agregados orientados o intervalo de varrimento variou entre 2 e 14º 2θ e a análise dos
diferentes difractogramas (amostra natural, amostra com adição de etilenoglicol e amostra aquecida a 300 e a 500 ºC)
permitiu identificar e quantificar os minerais da fracção argilosa. Esta técnica analítica foi efectuada no Departamento
de Geociências da Universidade de Aveiro com um difractómetro Philips X’ Pert PW 3040/60.
Também se procedeu a análise de 5 amostras de rocha por microssonda electrónica. As respectivas lâminas delgadas
polidas foram realizadas no Laboratório de Lâminas Delgadas do Departamento de Geologia da Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro e a análise foi efectuada na Universidade de Oviedo. As lâminas foram metalizadas momentos
antes da análise, efectuada com um equipamento Cameca SX 100.
Os locais de amostragem das águas subterrâneas foram seleccionados tendo em conta os teores totais em As existentes
nas amostras de rocha. No total foram colhidas 6 amostras (Fig. 2) em furos de abastecimento pertencentes a moradores
locais, tendo-se confirmado que a água era bombada directamente do furo e não de um depósito onde estivesse
armazenada. Desta maneira, a torneira de saída de água alimentava constantemente uma célula de fluxo onde eram
monitorizados os parâmetros pH, temperatura, condutividade, TDS e oxigénio dissolvido através de equipamento
devidamente calibrado com soluções padrão internacionalmente aceites. No campo também se realizou a medição da
alcalinidade, através da titulação da água a amostrar com um titulador digital Hach, sendo a solução tituladora H2SO4
0,16N ou 1,6N, dependendo do valor de pH da água ser inferior ou superior a 6, respectivamente. A amostragem só foi
realizada após a estabilização dos parâmetros anteriormente referidos e em cada local de amostragem, após filtragem
com filtros Millipore 0,45 µm, foram colhidas duas amostras em frascos de polietileno previamente lavados e
enxaguados com a água a amostrar. Uma amostra foi acidificada com HNO3 a 65% enquanto que a outra foi deixada tal
qual. Todos os frascos foram transportados em malas térmicas e armazenados no frigorífico a uma temperatura de 4 ºC
até se realizar a análise.
A determinação dos teores de Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Fe, Ga, Gd, Ge,
Hf, Hg, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm
Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn e Zr foi realizada por ICP-MS no mesmo laboratório canadiano
sobre a amostra acidificada, enquanto que os teores em Cl, NO3 e SO4 foram determinados no Departamento de
Geociências da Universidade de Aveiro por cromatografia de troca iónica utilizando a amostra não acidificada.
Resultados
Os teores de As nas rochas e nas águas subterrâneas podem ser observados na Tabela 1. Da análise dos resultados
verifica-se que algumas amostras de rocha apresentam teores em As bastante elevados (mínimo de 13 mg/kg e máximo
de 9719 mg/kg) e 4 das 6 amostras de água subterrânea apresentam teores no mesmo elemento bastante acima do limite
máximo imposto por lei (entre 6 e 63 vezes mais). As águas subterrâneas caracterizam-se por apresentar fácies
hidroquímicas variadas, embora haja uma tendência para a fácies sulfatada e bicarbonatada no que respeita aos aniões e
uma característica mais indistinta para os catiões.
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Tabela 1 – Teores de As nas rochas e nas águas subterrâneas.
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3

4
5
6
Amostras de rocha (VF) – Teores em mg/kg
Amostras de água subterrânea (VF AG) – Teores em µg/L
Tipo
8,1
202,6
447,6
634,0
59,7
As 373 36 23 22 13 103 459 42 402 9719 503 33 206 88 1,8
Os dados fornecidos pela DRX para o conjunto das
7 amostras seleccionadas (VF 1, VF 2, VF 6, VF 7,
VF 10, VF 11 e VF 13), indicaram a presença de
minerais de As (arsenopirite e escorodite) somente
na amostra de rocha VF 10. Os minerais
identificados na fracção argilosa foram ilite, clorite
Escorodite 1
e caulinite.
Arsenopirite 1
As análises por microssonda electrónica realizadas
nas amostras VF 1, VF 7, VF 10, VF 11 e VF 13
Escorodite 2
vieram confirmar os dados da DRX no que respeita
à presença dos minerais de As identificados na
Arsenopirite 2
amostra VF 10. Na figura 3 podem observar-se
63 µm
cristais de arsenopirite com zonas alteradas para
escorodite, existentes na amostra VF 10, enquanto
Figura 3 – Fotografia ao microscópio petrográfico de luz
que na figura 4 observa-se limonite pertencente à
transmitida de cristais de arsenopirite com alteração para
amostra VF 1.
escorodite (amostra VF 10).
Na tabela 2 estão indicados os resultados das
análises de microssonda electrónica para os minerais identificados nas figuras 3 e 4, e da sua observação conclui-se que
para além dos minerais de As já mencionados, este elemento está associado a óxidos de Fe – limonite (Fig 4), com
percentagens de As2O3 que podem atingir os 4%.

Tabela 2 – Resultados da análise por microssonda
electrónica (resultados em % de elemento ou de óxido).

Limonite

63 µm
Figura 4 – Fotografia tirada ao microscópio
petrográfico de luz transmitida de limonite
(amostra VF 1).

As
Co
Fe
Ni
S
Al2O3
As2O5
CoO
Fe2O3
K 2O
MgO
P 2O 5
SiO2
Total

Esc. 1
7,64
51,59
29,08
1,33
89,64

Esc. 2
8,61
50,22
26,04
0,13
1,34
86,34

Aspy. 1 Aspy. 2
44,79
44,90
0,10
0,11
35,44
35,26
0,19
19,84
20,11
100,17 100,57

Lim.
5,09
4,35
0,11
73,33
0,18
1,65
0,84
85,55

Nota: Esc. – Escorodite; Aspy. – Arsenopirite; Lim. – Limonite.

Conclusões
Este trabalho tem como objectivo principal perceber a interacção água/rocha e conhecer as concentrações em As em
águas subterrâneas na zona de Vila Flor. Este estudo, do qual se apresentam os primeiros resultados, indica que existe a
mobilização deste elemento da litologia amostrada (Formação Filito-Quartzítica) para a água subterrânea.
As concentrações em As nas rochas amostradas apresentam uma gama de valores bastante alargada, existindo amostras
cujo teor naquele elemento atinge cerca de 9700 mg/kg.
No que respeita às amostras de água subterrânea, somente 2 dos 6 furos domésticos amostrados é que apresentam teores
em As abaixo dos 10 µg/L, valor máximo admitido por lei para água de consumo humano. Algumas amostras chegam
mesmo a superar em 63 vezes o valor estabelecido pela legislação.
O As está presente nas rochas não devido só à existência de arsenopirite, frequentemente alterada para escorodite, mas
também ao facto deste elemento estar presente em óxidos de Fe (limonite).
A presença de As nas águas subterrâneas parece ser devida à oxidação da arsenopirite e à mobilização dos óxidos de Fe
que têm As adsorvido. Estas hipóteses estão a ser confirmadas através de ensaios laboratoriais que envolvem a
extracção química selectiva sequencial e ensaios de lixiviação com água da chuva e ensaios de coluna.
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Abstract - A-type granitoids and rhyolites are those which fulfill at least one of the following criteria:
(i) genetic association with magmatic rocks of sodic or ultrapotassic alkaline affinity; (ii) (Na2O+K2O) and
FeOT/(FeOT+MgO) whole-rock values respectively higher than 9 wt% and 0.9; (iii) peralkaline composition;
(iv) (104*Ga)/Al ratio > 2.6, Ce+Y+Nb+Zr > 340ppm, plotting in the withinplate field of Nb+Y versus Rb
diagram. A-type rocks are produced by: (a) fractional crystallization of basic or intermediate magmas which
belong to silica-saturated sodic or ultrapotassic alkaline series, (b) partial melting or re-melting of crustal
sequences, (c) probable differentiation and contamination of high-K tholeiitic magmas. A-type rocks are
formed mainly in anorogenic and post-collisional settings. Crustal contamination in A-type magmas may be
promoted when they are intruded in active shear zones. The major effects of tectonically-controlled
contamination by crustal melts are the decrease in agpaitic indexes and in HFS elements contents, and
increase in oxidation, leading to the generation of oxidized types. A-type rocks intruded in volcanosedimentary sequences produced in strike-slip post-collisional basins are mostly metaluminous to peralkaline
granites and rhyolites, which occur associated to mildly alkaline basic and intermediate rocks.
Introduction
A-type was an original designation for alkaline, anorogenic and anhydrous granitoids (Loiselle &
Wones 1979), later extended to volcanic and pyroclastic rocks by Clemens et al. (1986). The alkaline
character of A-type rocks was emphasized by Pitcher (1983) and Brown (1981) by considering A-type
granites as those genetically related to alkalic and peralkaline granites and syenites. The (Na2O+K2O)
enrichment of A-type granitoids was also taken as a fundamental diagnostic parameter by Collins et al.
(1982) and Whalen et al. (1987), who stressed other characteristics of these rocks such as high contents of Zr,
Nb, W, Mo, REE, and Ga/Al ratios. The HFSE element enrichment of A-type rocks is emphasized also by
Eby (1992) who identified two groups of A-type granitoids: A1- related to OIB sources, and A2, involving
subduction-related or crustal sources. The main compositional feature of A-type magmas is its alkaline
character – (Na2O+K2O) enrichment - as recognized by most authors, although this parameter shows a large
variation in acid rocks. Several authors have admitted that for rocks with about 70 wt% SiO2 the boundary for
subalkaline and alkaline types would be around 9 wt% (Na2O+K2O) (Ewart 1979, Nardi 1991). Additional
parameters for identifying A-type or alkaline granitoids are the previously referred Ga/Al ratios –(104*Ga)/Al
> 2.6, according to Whalen et al. (1987) - sum of HFSE elements, FeOT/(FeOT+MgO) higher than 9,
peralkalinity, and probably the most important one: the genetic association with rocks of alkaline or
peralkaline affinity. A-type granites were formerly recognized as anorogenic rocks. However, data presented
by several authors in the last decades (Harris et al. 1986, Sylvester 1989, Bonin 1990, Nardi and Bonin 1991)
indicate that most of these rocks are formed in post-collisional or post-orogenic settings.
Characterization of A-type granites
Considering that most granitoids are part of a wider magmatism, at least in several geological settings
(Tauson & Kozlov 1972, Lameyre & Bowden 1982, Brown 1981, Pearce 1983, Pearce 1996, Bonin 1990), it
follows that rhyolitic and granitic rocks of alkaline affinity may be linked to the silica-saturated alkaline
series. Therefore, three main associations can be identified: (i) sodic alkaline, (ii) ultrapotassic, and (iii)
potassic or shoshonitic. Acid rocks from shoshonitic series do not show most of the typical parameters of Atype magmas: they have lower alkali contents and FeOT/(FeOT+MgO) ratios, and they are typically
associated to monzonitic rocks. In any case, if granites or rhyolites are recognized as shoshonitic, then they
should not be considered as A-type. Therefore, two groups of granitic rocks considered as A-type rocks can
be genetically linked to silica-saturated alkaline series: (i) the sodic alkaline and (ii) the ultrapotassic alkaline
rocks. The sodic alkaline group (i), probably related to bimodal alkaline magmatism (Pitcher 1983), is
dominated by metaluminous rocks, but peralkaline types are particularly important in volcanic associations,
comendiites being more abundant in post-collisional settings, and pantellerites in anorogenic, within-plate
ones. These granitoids are frequently associated to syenitic rocks, and all of them show K2O/ Na2O ratios
close to 1. Examples of this group are the post-collisional Saibro Intrusive Suite and correlated volcanic
rocks (Nardi & Bonin 1991, Sommer et al. 2005).

Figure 1 – Examples of A-type post-collisional granites from Southern Brazil in diagrams based on
geochemical parameters. (a, b) – discriminatory diagrams for A-type granites, (c) geotectonic settings based
on chemical parameters (Pearce 1996), (f) fields (A) for post collisional granites outside the shear belt and
(B) A-type granites within the shear belt. Lozenges – ultrapotassic granites, filled circles – mineralized
granites, filled and semi-filled squares – granites outside the shear belt, open triangles, squares and circles –
granites inside the shear belt.
Granites belonging to the silica-saturated ultrapotassic series (ii) are generally highly differentiated
liquids derived from ultrapotassic syenite magmas and the Brazilian examples are interpreted as derived from
mantle sources modified by subduction-related metasomatism (Plá Cid & Nardi 2005). These granites show
K2O/Na2O > 2, (K2O + Na2O) > 9 wt%, high LIL element contents and lower amounts of Nb, Y, Zr, Hf, and
Ga in relation to anorogenic granites. A third group (iii) should be added since some granites associated to
continental tholeiitic mafic rocks show several features of A-type rocks. Frost & Frost (1997) suggested that
reduced rapakivi granites and fayalite rhyolites could be formed by remelting of tholeiitic rocks emplaced at
the base of crust or by extreme differentiation of tholeiitic melts. Konopelko et al. (2007) recognized the
association of typical Hercynian post-collisional A-type granites with tholeiitic mafic rocks and alkaline
undersaturated syenites. A fourth group (iv) encompasses the A-type granites or magmas produced by crustal
partial melting. Granites with alkaline affinity produced by crustal melting have been recognized by Collins
et al. (1982), Dall’Agnol et al. (1999), Dall’Agnol et al. (2005), Haapala & Ramo (1992), among others.
Ramo et al. (1994) suggested that the Finnish rapakivi granites are A-type rocks which occur in mafic-silicic
associations.
We suggest that for classifying granites or rhyolites as A-type rocks they should fulfill at least one
of the following four sets of criteria: (1) genetic association with magmatic rocks of sodic or ultrapotassic
alkaline affinity. These, in general include syenitoids, peralkaline rocks and trachy-basalts, basaltic
trachyandesites or their plutonic equivalents; (2) (Na2O+K2O) and FeOT/(FeOT+ MgO) whole-rock values
respectively higher than 9 wt% and 0.9; (3) peralkaline composition, i.e., granites with modal sodic
amphiboles or pyroxenes or, with (Na2O+K2O)/Al2O3 molar ratio > 1.0; (4) (10000*Ga)/Al ratio > 2.6,
Ce+Y+Nb+Zr > 340ppm (Whalen et al. 1987), plotting in the withinplate field of Nb+Y versus Rb diagram
(Pearce 1996). It should thus be noted that, from a genetic viewpoint, A-type granites include those of sodic
and ultrapotassic alkaline silica-saturated series, some of those produced by crustal melting, and probably
some rocks of medium- to high-K tholeiitic affinity. Figures 1a, b, and c illustrate the composition of post-

collisional A-type granites from southern Brazil, and figure 1d shows the geochemical discrimination of
those within and outside the major shear zones.
A-type granitoids and rhyolites form a special group of acid rocks recognized by several authors
since the proposition by Loiselle and Wones (1979). The criteria for recognizing this group have changed
sharply since the original definition, and nowadays it is quite improbable to do it with simple parameters and
still keep its relevance from a geological viewpoint. Hence, we suggest its discrimination based upon genetic
association, major element composition, and trace element parameters, which is coherent with most of the
points discussed in papers dealing with A-type rocks. The common point of A-type rocks is that their parental
magmas represent low fractions of crustal melting, as for instance the re-melting of high-grade metamorphic
rocks, or, more frequently are derived from basic or intermediate magmas, which represent low-fraction
melting of mantle sources, and that is the main reason why they are generally enriched in incompatible
elements, such as alkali metals and HFS elements.
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Abstract
Isotopic variations in C and H have been extensively used for studies of depositional environments of source rocks and
as proxies for paleoclimatic changes. In gas investigation only δ13C has achieved the status of available technology for
studying petroleum systems. Quantification of hydrocarbons and non-hydrocarbons, and δD and δ13C analyses were
used to study 86 samples from 6 South American basins, mostly represented by marginal Brazilian basins (64 samples).
Results have shown a direct relationship between C and H isotopic compositions suggesting that the same processes
may govern the D/H and 13C/12C in gases, and that this information can be used to improve the geochemical
characterization of gases. It must be considered the possibility of alterations induced by post-genetic processes as
biodegradation and secondary biogenesis. This investigation aims to show the potential of δD, used together with δ13C,
as a tool for gas characterization regarding its origin, thermal maturity and biodegradation level.
Key words: gas geochemistry, carbon and hydrogen isotopes, Brazilian basins.
palavras-chave: geoquímica de gases, isótopos de carbono e hidrogênio, bacias brasileiras.
Introdução
Na última década a composição isotópica de carbono e de hidrogênio em alcanos da fração C15+ tem sido usada
com sucesso na classificação de óleos, como ferramenta para estudos paleoambientais de rochas geradoras e como
indicador de variações paleoclimáticas (Dawson et al., 2004; Santos Neto & Hayes, 1997; Li et al., 2001; Santos Neto
& Takaki, 2000; Santos Neto et al., 2004; Schimmelmann et al., 2004).
Em hidrocarbonetos gasosos somente a composição isotópica de carbono (δ13C), no intervalo C1-C4, adquiriu o
status de tecnologia disponível e efetiva para o estudo de sistemas petrolíferos (Prinzhofer and Huc, 1995; Lorant et al.,
1998). Mais recentemente, com o desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a realização rápida e confiável
das medidas de composição isotópica de hidrogênio (δD) em hidrocarbonetos na faixa C1-C4, foi possível o início de
estudos sistemáticos das variações de δD em gases e seu uso potencial para refinar as interpretações sobre origem,
evolução térmica e variações pós-diagenéticas, mormente a biodegradação (Santos Neto & Cerqueira, 2006). Mesmo
assim, ainda hoje é relativamente pequeno o número de trabalhos publicados sobre o assunto.
Na fase preliminar da pesquisa foram analisados os resultados isotópicos de carbono e de hidrogênio de 86
amostras de gases provenientes de seis bacias da América do Sul, a grande maioria coletada em bacias marginais
brasileiras (64 amostras). Aqui serão discutidos os resultados isotópicos específicos que melhor representaram as
alterações esperadas e que puderam ser explicadas de acordo com os conhecimentos atuais.
Os hidrocarbonetos e não-hidrocarbonetos foram quantificados por cromatografia em fase gasosa com o uso de
FID (flame ionization detector) and TCD (thermal conductivity detector), respectivamente. As composições isotópicas
de carbono (δ13C) e de hidrogênio (δD) foram medidas através da técnica GC-TC-IRMS (gas chromatography-thermal
conversion-ion ratio monitoring system). Para cada elemento foi montado um sistema GC-TC-IRMS através de um
acoplamento de um cromatógrafo a gás (HP 8990) e um espectrômetro de massas específico, no caso Finnigan Mat 252
para medição de δ13C e Finnigan Mat XLS para medição de δD.
Os resultados das análises isotópicas estão expressos em partes por mil (‰), contra os padrões internacionais
PDB, para δ13C, e VSMOW, para δD, usando-se a notação delta representada por δ = [(Ram – Rpad)/Rpad] x 1000, onde
Ram e Rpad representam 13C/12C ou D/H da amostra e do padrão, respectivamente. A precisão é melhor que 0,5‰ para
δ13C e melhor que 2,0‰ for δD para medidas sucessivas de duplicatas ou triplicatas.
O objetivo desse trabalho é mostrar o potencial da aplicação de δD no estudo de sistemas petroliferos e que,
juntamente com δ13C, aumenta a capacidade da geoquímica de gases para investigar a origem (termogênica x
biogênica), evolução térmica e biodegradação de hidrocarbonetos gasosos.
Discussão dos Resultados
Origem (Termogênica x Biogênica) e Evolução Térmica
O perfil de δ13C da fração C1-C4 é típico dos casos de gases originados a partir de uma geradora específica com
variações sutis, mas reconhecíveis, de evolução térmica, exceto em relação ao metano que apresenta composição
isotópica de carbono relativamente baixa (δ13C1 < -50‰) e diferenças isotópicas em relação ao etano de até 26‰, o que
sugere uma contribuição significativa de metano biogênico aos gases termogênicos acumulados (Schoell, 1980 e 1983;
Fig. 1).

O perfil δD da fração C1-C4 não apresenta uma amplitude isotópica no metano tão elevada proporcionalmente
àquela encontrada no δ13C, mas é significativa. Esse fato talvez esteja relacionado as diferentes origens possíveis para o
hidrogênio na biossíntese do metano possa explicar esse fato (Martini et al., 1996; Whiticar, 1999). Já o iso-butano é o
hidrocarboneto com o maior enriquecimento relativo em D (Fig. 1). Os valores de δ13C e de δD do metano aumentam
com a profundidade concomitantemente a um decréscimo das porcentagens desse gás, corroborando assim a tendência
geral de diminuir a intensidade da metanogênese com o aumento da profundidade, usualmente devido ao aumento da
temperatura (Figs. 2 e 3).
A covariância encontrada entre δ13C e de δD dos hidrocarbonetos essencialmente termogênicos como, por
exemplo, no propano e iso-butano, e no metano indicam que a “assinatura” isotópica de hidrogênio pode ser usada com
indicadora da origem dos hidrocarbonetos gasosos (Fig. 4). Especialmente na fração C2+ os valores crescentes de δ13C e
δD refletem o efeito isotópico cinético durante a maturidade crescente do querogênio (Clayton, 1991; Prinzhofer &
Huc, 1995). As distribuições sub-paralelas nos perfis isotópicos de carbono e hidrogênio também refletem as variações
de maturidade térmica em cada amostra (Fig. 1).
Biodegradação
O ataque bacteriano aos hidrocarbonetos gasosos se dá preferencialmente no propano e no n-butano, por isso é
conspícuo o aumento da razão 13C/12C nesses dois gases quando biodegradados. No caso estudado, observa-se que um
aumento de δ13C é acompanhado também de um aumento de δD nos mesmos hidrocarbonetos indicando que o efeito
isotópico é similar, mas com diferentes intensidades no C e no H.
Não foram encontradas evidências de uma única correlação entre δD1 e δ13C1 em acumulações de petróleos
biodegradados da margem continental brasileira (Santos Neto & Cerqueira, 2006), o que indica que dependendo das
diferentes comunidades bacterianas em subsuperfície (Sette et al., 2004) a biodegradação pode seguir caminhos
metabólicos distintos. Além disso, é comum ocorrer a biogênese secundária quando o metano é formado durante a
biodegradação de hidrocarbonetos e sua composição isotópica de carbono é dependente da abundância de CO2 no
sistema (Pallasser, 2000; Dessort et al., 2004).
Conclusões e Sugestões
Existe correlação positiva entre δD e δ13C dos gases estudados; isso mostra que os mesmos processos
governam as alterações nas razões D/H e 13C/12C, e sugere que δD usado juntamente com δ13C pode melhorar de modo
significativo a caracterização geoquímica de gases e o entendimento de sistemas petrolíferos. Porém, devem ser
consideradas as possíveis alterações induzidas por processos pós-genéticos como, por exemplo, a biodegradação e a
biogênese secundária associada.
A metodologia para preparo e análise de δD nos hidrocarbonetos gasosos ainda pode ser aprimorada para se
obter valores com maior repetitividade e precisão, sobretudo em iso- e n-butano que ocorrem em menores
concentrações.
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Abstract This work is about the study of the high-resolution stratigraphy and organic geochemistry of the Tremembé
Formation, in the Taubaté Sedimentary Basin-SP, of Cenozoic age. This work is based on the Total Organic Carbon
contents (TOC), total sulphur contents and Insoluble Residue contents (IR), Rock-Eval pyrolysis data as well as the
results of gamma rays spectrometry. These data were obtained from selected samples of coring from two shallow
drillings, respectively 55,40 m (borehole TMB-01-SP) and 18,02m (borehole TMB-02-SP), resulting of continuous
coring throughout the shales interval of the Tremembé Formation. Chemostratigrafic units D and F are the ones that
present the greatest potential of generation of hydrocarbons, corresponding to the papyraceous bituminous shales. In the
section studied in the borehole TMB-SP, were identified five levels with TOC contents around 20%. Of these five
levels, two of them present TOC contents higher than 30%. When considering the Rock-Eval pyrolysis data, these two
intervals are the most interesting ones relatively to the generating potential, since they represent values of S2 that
exceed 100mm HC/g of rock, and values of HI always higher than 600.
Key words: Paleogene, bituminous shale, organic geochemistry
Introdução A Formação Tremembé (Oligoceno da Bacia de Taubaté) apresenta níveis de folhelhos betuminosos que
vêm de longa data despertando interesse tanto do ponto de vista econômico quanto acadêmico. Quanto ao aspecto
econômico, esses intervalos receberam atenção no que diz respeito à possibilidade de geração de hidrocarbonetos e sua
extração por processos industriais. Além disso, existem sucessões em que ocorre a exploração comercial de
argilominerais com vistas à sua aplicação industrial.
O presente trabalho constitui uma contribuição ao estudo da estratigrafia de alta resolução e geoquímica orgânica da
Formação Tremembé, com base nos dados de teores de Carbono Orgânico Total (COT), teores de enxofre total e
Resíduo Insolúvel (RI), dados de pirólise Rock-Eval, bem como dos resultados de espectrometria de raios gama. Estes
dados foram obtidos a partir de amostras selecionadas de testemunhos de duas sondagens rasas, que atingiram
profundidades de, respectivamente, 55,40 m (poço TMB-01-SP) e 18,02m (poço TMB-02-SP). Tais sondagens
envolveram a testemunhagem contínua ao longo da sucessão de folhelhos da Formação Tremembé, e foram realizadas
na área da mina pertencente à Sociedade Extrativa Santa Fé, no Bairro do Padre Eterno, Município de Tremembé-SP.
Nessas sondagens foi utilizada a sonda Mach 920, pertencente à Faculdade de Geologia da UERJ.
Riccomini (1989), baseando-se na análise de fácies e sistemas deposicionais, apresentou uma revisão
litoestratigráfica dos depósitos das bacias de Taubaté, São Paulo, Resende e Volta Redonda, onde a Formação
Tremembé está estratigraficamente situada na porção intermediária do Grupo Taubaté, interdigitando-se lateral e
verticalmente com os depósitos da Formação Resende. A partir de dados de sondagens e afloramentos, as principais
litofácies reconhecidas na Formação Tremembé compreendem (Riccomini, 1989, Riccomini et al., 1996): argilitos
verdes maciços, ritmitos de folhelhos e margas, dolomitos e arenitos. Os argilitos verdes maciços constituem pacotes
com espessura métrica, freqüentemente fossilíferos e, às vezes, exibindo gretas de contração e concreções calcíferas de
dimensões até decimétricas. Os ritmitos são formados pela alternância de lâminas ou camadas centimétricas de
folhelhos e margas. Os folhelhos são de cor castanha a cinza escuro, localmente papiráceos e fossilíferos e às vezes
pirobetuminoso (Suguio, 1969). As fácies de argilitos verdes maciços, folhelhos e dolomitos apresentam área de
ocorrência significativa na porção central da bacia.
Torres-Ribeiro (2004) interpretou o lago Tremembé como constituído por uma lâmina d’água relativamente rasa (5
a 10 m), na qual foram depositadas argilas em condição de baixa energia com clara contribuição eólica. A partir dos
altos teores de matéria orgânica, do conteúdo palinológico, da razão C/S e da grande quantidade de matéria orgânica
amorfa, propôs-se que tratava de um lago estratificado devido à salinidade, que o fundo era normalmente anóxico,
intercalado com fases oxidantes/suboxidantes, que propiciavam o desenvolvimento de esteiras algálicas e a bioturbação
por anelídeos. Torres-Ribeiro (2004) classificou o lago Tremembé como um sistema lacustre fechado, oligomítico e
eutrófico, depositado em clima semi-árido.
Caracterização litológica das unidades
Os depósitos da Formação Tremembé amostrados nas sondagens acima
mencionadas foram caracterizados como sendo constituídos predominantemente por: (a) folhelhos argilosos de
coloração cinza a preto, laminados; (b) folhelhos papiráceos betuminosos cinza a preto; (c) argilas esmectíticas verdes,
maciças; e (d) lamitos arenosos, esverdeados (vide Fig. 1). Litologicamente, na seção estudada, verifica-se o
predomínio de folhelhos cinza escuros a negros, em geral apresentando altos teores de matéria orgânica. Em geral, tais

folhelhos escuros são laminados, apresentando em alguns intervalos delgados o aspecto papiráceo. Tais fácies
constituem o registro mais característico do paleolago Tremembé (q.v. Riccomini, 1989; Torres-Ribeiro, 2004). Deve
ser ressaltado que os intervalos compreendidos entre as profundidades entre 13,00 m e 15,50 m e entre 21,0 e 22,60 m
(Fig. 1) são caracterizados pela presença de camadas de argilas esmectíticas verdes, as quais são aproveitadas
economicamente na região. Já na porção inferior da sucessão analisada (46,0 a 53,0 m) observa-se um intervalo de
lamito arenoso. Esta última fácies registra a atuação de fluxos gravitacionais subaquosos no contexto deposicional
lacustre (Freitas, 2007).
Estratigrafia de Alta Resolução e Avaliação da Matéria Orgânica
Foram definidas nove unidades
quimioestratigráficas para o intervalo estudado da Formação Tremembé a partir dos dados geoquímicos (carbono
orgânico total, enxofre total e resíduo insolúvel; além daqueles da pirólise Rock-Eval) e de gamaespectrometria. Essas
unidades foram designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e seguem um sequenciamento ascendente a partir da
base, conforme mostrado na Fig. 1.

Figura 1: Perfil composto dos poços mostrando as unidades quimioestratigráficas, o
COT, potencial gerador (S2), índice de hidrogênio (IH) e a Temperatura máxima.
Com a utilização do diagrama do tipo Van Krevelen, foi possível constatar que a matéria orgânica da Formação
Tremembé é classificada como tipos Ι, ΙΙ e ΙΙΙ, sendo a grande maioria do tipo Ι (Fig. 2). Isto comprova que os folhelhos
são compostos por matéria orgânica de alta qualidade (MO tipo I), que é rica em hidrogênio e pobre em oxigênio, sendo
a melhor matéria orgânica para a geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos. Vale ressaltar que os valores mais
elevados do índice de hidrogênio para a matéria orgânica do tipo I indicam que houve maior preservação da matéria
orgânica
Os mais expressivos valores do conteúdo e da qualidade da matéria orgânica são atingidos nos folhelhos
betuminosos, podendo ser interpretados como superfícies de máxima inundação lacustre, onde ocorreu o máximo de
preservação da matéria orgânica.
Análise de ciclos deposicionais com base nos dados gamaespectrométricos
Observando-se os dados da Fig. 3,
nota-se, em termos de tendências gerais, uma correspondência muito boa entre os ciclos métricos (5 a 10 m de
espessura), assinalados com base nos dados gamaespectrométricos e as unidades quimioestratigráficas definidas com
base nos dados de COT, S total e RI. Levando-se em conta os dados de RG total, nota-se uma tendência de diminuição
ascendente de radioatividade para o topo nas unidades C, D, E, F e G e uma tendência de aumento ascendente para as
unidades B e H. Na unidade A, observa-se uma tendência de diminuição até a parte intermediária, seguida então por
uma tendência de aumento da radioatividade até o topo.

Figura 2: Diagrama tipo Van Krevelen , mostrando a classificação
quanto ao tipo de MO, sendo a maioria do tipo I.
Tais ciclos registram tendências de diminuição da radioatividade natural para o topo, o que, no contexto do
paleolago Tremembé (sensu Riccomini, 1990), é sugestivo de ciclos de raseamento para o topo (shallowing upward).
Nesses ciclos, observa-se, também, uma tendência de diminuição nos teores de COT para o topo, o que reforçaria essa
hipótese de ciclos de raseamento para o topo. Teores relativamente mais elevados de Th na base dos ciclos sugerem que
o aporte sedimentar foi maior nesses intervalos (Adams & Weaver, 1958; Lünning & Kolinic, 2003).

Figura 3: Perfil com dados de raios gama total e razões
Th/U e Th/K.

Implicações econômicas. Os dados aqui obtidos, quando comparados aos já divulgados na literatura, apontam para
um quadro atrativo com relação ao aproveitamento econômico de alguns intervalos da Formação Tremembé, no que diz
respeito à possibilidade de extração industrial de hidrocarbonetos. Na seção estudada no poço TMB-SP, foram
identificados cinco níveis com concentrações muitas elevadas de COT, considerando-se apenas teores acima de 20%
(Fig. 1). Desses cinco níveis, dois se destacam, por apresentarem teores de COT superiores a 30%. Quando os dados da
pirólise Rock-Eval são considerados, nota-se que esses dois intervalos são os que oferecem uma maior atratividade
quanto ao seu potencial gerador, já que representam valores de S2 que excedem a 100mg HC/g de rocha, além de
valores de IH sempre superiores a 600. Esses intervalos aparecem destacados como nível 1 e nível 2 na Fig. 1. O nível
1 representa o intervalo no poço situado entre as profundidades de 15,80 e 17,80m, enquanto que o nível 2, o intervalo
entre as profundidades de 28,60 e 30,40 m. Os limites de ambos os intervalos foram posicionados tendo como
referência o valor de S2 superior a 100 mg HC/g rocha. Deve ser destacado ainda que tanto no nível 1 quanto no nível 2
são observadas camadas onde os teores de S2 ultrapassam a 200 mg HC/g rocha.
Dessa forma, indicamos esses intervalos como os mais atrativos do ponto de vista do aproveitamento econômico dos
folhelhos pirobetuminosos da Formação Tremembé, através da extração industrial do óleo neles contido. O nível 1
apresenta espessura de cerca de 2,0 m enquanto que o nível 2, espessura de cerca de 1,8 m. No nível 1, a espessura do
intervalo com índices de S2 superiores a 200 mg HC/g de rocha atinge cerca de 1,3 m, enquanto que no nível 2, o
intervalo com tais características atinge cerca de 0,8 m de espessura. O nível 1 posiciona-se na base da Unidade
Quimioestratigráfica G, enquanto que o nível 2 posiciona-se no intervalo mais inferior da Unidade Quimioestratigráfica
E (vide Fig. 1).
Conclusões
• A sucessão em estudo da Formação Tremembé foi hierarquizada em nove unidades
quimioestratigráficas definidas inicialmente com dados teores de COT, S e RI. Tais unidades apresentam
uma boa correlação com dados de pirólise Rock-Eval e com dados de espectrometria de raios gama. As
razões Th/U sugerem ciclos de raseamento para o topo do intervalo, onde o aporte sedimentar foi mais
intenso na base desses ciclos. Esse padrão está consistente com o contexto tectono-sedimentar de
preenchimento de uma bacia de rift continental como a bacia de Taubaté.
• Os altos valores do índice de hidrogênio observados, principalmente nos intervalos de folhelhos
betuminosos, indicam que a preservação da matéria orgânica foi alta. No entanto, os valores de Tmax,
que não ultrapassam a 440°C, indicam que a ateria orgânica preservada é termicamente pouca evoluída, e
que a janela de maturação não foi atingida.
• Através da utilização do diagrama tipo Van Krevelen, pôde-se constatar que a matéria orgânica desse
intervalo da Formação Tremembé pode ser classificada como tipos I, II e III, sendo que a grande maioria
da matéria orgânica da Formação Tremembé é do tipo I, que é rica em hidrogênio e pobre em oxigênio,
correspondendo ao melhor tipo de matéria orgânica para a geração de hidrocarbonetos líquidos e gasosos.
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ABSTRACT
The European conger (Conger conger) is a marine fish common in the NE-Atlantic and
Mediterranean. Several spawning locations have been suggested; however the one that is known is
located in the Mediterranean Sea. Although the knowledge on the reproductive biology of conger
eel is limited, larval age and water current systems suggests that they might also spawn near the
Azores. Preliminary genetic analyses show a significant differentiation among local populations,
which is incompatible with the existence of a single panmictic population. Otolith isotopic studies
may be a potential supplement for genetic markers when studying the stock structure of marine
fishes, as long as the fishes from different areas experience different oceanographic conditions and
feeding regimes. In an attempt to provide a better understanding the conger eel life cycle, stable
isotopic ratios (δ18O and δ13 C) have been analysed by gas spectrometry from juvenile specimens
captured in N-Portugal, Madeira, Azores and Mallorca. Our major goal is to detect a natural
chemical marker, which could permit to distinguish between different stocks or nursery grounds
and also tracks the migration of individuals.The preliminary results provided unique information
about habitat, water temperature, salinity, migration routes, changes in sexual maturity and dietary
shifts.
INTRODUCTION
The European conger eel, Conger conger (Linnaeus, 1758), is a common fish of the NE-Atlantic,
Mediterranean and western Black Sea (Bauchot & Saldanha, 1987). Despite being a
geographically widespread species and an important fisheries resource, the information obtained is
not enough to clarify the entire life cycle of this fish, namely the location of the spawning
ground(s), the duration of the leptocephalus stage and the coastal recruitment larval mechanism,
which is essential for rational stock assessment and management. From previous studies, several
spawning locations have been suggested for the conger eel, although spawning conger eels have
not been observed and the reports on the capture of maturing specimens are scarce (Cau &
Manconi 1983; Fanon et al. 1990). The Mediterranean Sea is thought to be the spawning area for
European conger eel, indicated by catches containing small, 9-20 mm, leptocephali (Schmidt
1931). Several authors also suggested that conger eels spawn once during the summer, at great
depths (3000-4000m), in the NE Atlantic, between Gibraltar and the Azores (Wheeler 1985,
Hayward 1995). However, they did not mention any references to support their assumptions. Until
now, the only well known spawning ground for this species is in the waters south of the Island of
Sardinia, in the Mediterranean Sea (Cau & Manconi 1983). This location is supported by the
length and age of developing leptocephali collected in the North and Central Atlantic Ocean
(Strelhow et al. 1998). Although the spawning area of C. conger in the North Atlantic is still
hypothetical, the young age of leptocephali recently collected in Azores and the knowledge of the
water current systems of the NE Atlantic, suggests that this species might spawn in an area closer
to the Azores Archipelago (Correia et al. 2002, 2003). However, further information on the
geographical distribution, age, growth and population structure of C. conger leptocephali is
necessary in order to determine the actual spawning ground(s) of this population and its migration
pathways to the Western European and North African coasts. Stable isotopes can be very useful as
a fish stock discriminator tool. The stable oxygen isotopes track temperature history, while the
stable carbon isotopes are more related to diet and metabolism. In that manner migrations through
different water masses can also be tracked (Campana 2001).

In the present study, we examined the carbon and oxygen stable isotopic ratios of the conger eels
collected from different locations around the Central and Eastern Atlantic. Our goal was to provide
additional information to better understand the spawning ground, ecology, population structure
and migration of conger eel.

MATERIAL AND METHODS
A total of 80 juveniles of conger eel, twenty from each location, have been captured during April
and May 2006 by longlines in Mallorca, Azores, Madeira and North Portugal (Fig. 1). The fishes
have been measured (cm) and weighted (g). After, the otoliths were extracted and cleaned from
adhering tissues. Whole otoliths have been dissolved in vacuum with ortophosphoric acid and the
stable isotobles δ18O and δ13C have been measured by gas mass spectrometry. A N-MDS and a
Anosim analyses were done in other to determine the differentiation between each set of samples.

RESULTS
The average of δ18O was 1.658 ± 0.183 ‰ (PDB) in N-Portugal, which is substantially higher than
those determined in Palma de Mallorca (-2.732 ± 0.530 ‰ (PDB)), Madeira (-3.340 ± 0.783 ‰
(PDB)) and Azores (-2.035± 0.408‰ (PDB)). The average of δ13C was -1.806 ± 0.357 ‰ (PDB)
in N-Portugal, which is substantially lower than those determined in Palma de Mallorca (2.092 ±
0.593 ‰ (PDB)), Madeira (1.357 ± 0.274 ‰ (PDB)) and Azores (1.862 ± 0.0962‰ (PDB)).

Fig. 1. European conger otolith carbonate of δ13C and δ18O at four different locations.

According to the N-MDS and Anosim analyses samples from North-Portugal are highly different
from the remaing. (R=1, p= 0.1%) (Fig. 2A, Table I). Two groups were formed, the NorthPortugal group with samples with high values of δ18O (Fig. 2B) and low values of δ13C (Fig. 2C).
The other group is formed by Madeira, Azores and Mallorca (Fig. 2). The least dissimilar locations
were Azores and Mallorca (R= 0.394, p= 0.1%) (Table I).

Fig. 2. MDS analyses on the differences observed according to sampling location (A), δ18O (B)
and δ13C (C) determined ratios.

Table I Anosim analysis of the factor location
Groups

R

p (%)

1.0
1.0
1.0
0.653
0.433
0.394

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

(Global R= 0.768, p=0.1%)

N-Portugal vs Madeira
N-Portugal vs Azores
N-Portugal vs Mallorca
Madeira vs Azores
Madeira vs Mallorca
Azores vs Mallorca

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Our data shows significant differences between samples from different regions, in particular the
specimens captured in North Portugal. It suggests that fishes from different areas experimented
different oceanographic (temperature) and biological (feeding regime) conditions. This would also
suggest that these fish have probably been resident in these areas for a long period. However, these
results are still preliminary. The determination of the isotopic ratios in the core (early life period)
and edge (actual period) in samples from 2007 are critical to clarify these results.
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Abstract

This work presents the preliminary results using the parameters physical
chemical, chemical analyses of the Pipe of the Source, Itaparica, Bahia. The results
were prove that the mineral waters can be classified as the rich water of alkali, with
temperatures around 28ºC, of the relation of the arenaceous sediments of the barriers of
the formation with the shales of consoles of the group, belonging the basin sedimentary
of the Recôncavo. The presence of the colyformes in the samples of the mineral water
source indicates a change of the category of these waters.
Palavras-chave: Itaparica, água mineral, qualidade da água.es

Introdução - A ilha de Itaparica é um das principais feições geográficas da baia
de Todos os Santos (figura 1), geologicamente compreende um alto estrutural dos
sedimentos que formam a bacia sedimentar do Recôncavo. A fonte mineral de água de
Itaparica hidrogeologicamente está relacionada ao aqüífero Barreiras e a exsudação das
águas ocorre na discordância basal destes sedimentos arenosos com os litotipos
impermeáveis sotopostos dos folhelhos do Grupo Ilhas (Bacia Sedimentar do
Recôncavo).
Ao decorrer dos tempos e com a ausência total de planejamento de ocupação do
solo, o morro manancial das águas minerais, constituído pelos sedimentos arenosos, foi
ocupado pela construção urbana, sem existir uma preocupação de preservação da fonte
de água mineral. Este tem comprometido a qualidade desta água mineral, que é
consumida largamente pela população local e por visitantes. Esta comunicação
apresenta a qualidade atual destas águas minerais, interpretados a partir dos analíticos
recentemente obtidos e comparados com a 518/2004 do Ministério da Saúde.
Coleta - Os resultados obtido nas analises de Na, SO4, Ca, Mg, F, Fe, Al, Sr, Ba,Cl,
HCO3, K, Mn, SiO, apresentaram resultados variados principalmente em pontos de
amostragem próximos a pluma do mar, sendo os ions Na, SO4 com elevação mais
significativas e os resultados de F, Fe, Al, Ba de pouca elevação.

Relatório de Ensaios LADEA – Coliformes Termotolerantes e Totais
Código LABDEA
0075/07-01
Ensaio
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais

Amostra
Resultado
<01
180

AMI 01/ Nascente
Unidade
LDM
UFC/100mL
UFC/100mL
-

Coleta em
Método
SM 9222D
SM 9222D

3/5/2007 10:00
Data do Ensaio
3/5/2007
3/5/2007

Código LABDEA
0075/07-02
Ensaio
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais

Amostra
Resultado
<01
2

AMI 02/ Bica
Unidade
UFC/100mL
UFC/100mL

Coleta em
LDM Método
SM 9222D
SM 9222D

3/5/2007 09:00
Data do Ensaio
3/5/2007
3/5/2007

Código LABDEA
0054/07-03
Ensaio
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais

Amostra
Resultado
40
100

AMI Z/ Flat
Unidade
UFC/100mL
UFC/100mL

Coleta em
LDM Método
SM 9222D
SM 9222D

18/4/2007 09: 40
Data do Ensaio
18/4/2007
18/4/2007

Código LABDEA
0054/07-04
Ensaio
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais

Amostra
Resultado
90
400

AMI Y/ Casa
Unidade
UFC/100mL
UFC/100mL

Coleta em
LDM Método
SM 9222D
SM 9222D

18/4/2007 09:40
Data do Ensaio
18/4/2007
18/4/2007

Código LABDEA
0054/07-05
Ensaio
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais

Amostra
Resultado
<01
20

AMI X/ Casa
Unidade
UFC/100mL
UFC/100mL

Coleta em
LDM Método
SM 9222D
SM 9222D

18/4/2007 09:40
Data do Ensaio
18/4/2007
18/4/2007

Metologia de amostragem – Os trabalhos de amostragem da água mineral
foram realizados ao longo de 2 semanas no período da estação seca. Foram selecionados
previamente 5 pontos de coleta, á saber:
a) Nascente da fonte.
b) Pontos de capitação (bica 1, bica 2 e bica 3).
c) Cisternas localizadas no Flat (ponto x1), próxima a fonte.
d) Residência localizada vizinha ao Flat, próxima a fonte.
e) Residência afastada da fonte (ponto z1).
Foram coletados um total de 24 amostras, intercalando-se amostras em períodos de seca
e de chuva.
Métodos e resultados - Durante a amostragem foram medidos no local os
parâmetros temperatura da água e do ar, pH, potencial de redox, condutividade. O
potencial de hidrogênio (pH), das águas acumuladas foi medido utilizando-se o
equipamento tipo WTW 82362 Wheilheim, com precisão de 330i. Os resultados
medidos em diversos horários ao longo do dia.
As amostras permaneceram sob resfriamento e encaminhadas para analises por
ICP-MS no Laboratório Geossol. As águas foram filtradas com Millipore de 0,4nm,
acidificadas, mantidas à baixa temperatura, para posteriores análises dos metais.
As análises dos coliformes termos tolerantes e totais foram coletadas,
obedecendo a critérios especiais conforme normas técnicas brasileira de esterilização e,
sendo suas analises executadas em período inferiores a 6 horas de amostragem, no
Laboratório de Engenharia Ambiental da escola Politécnica da UFBA.
Hidrogeoquímica - O potencial hidrogênio iônico (pH), das águas minerais
de Itaparica apresentam valor médio de pH em torno de 4,3 a 4,6 com variação de
temperatura entre 28° a 34°C. O valor médio do eH tomado nos mesmos pontos de
amostragem, apresenta valores médios em torno de 116 a 151 mVolts, com pequenas
variações em relação a hora da medida, a condutividade média é da ordem de 0,5
ms/cm, PDS em torno de 457 mg/L, oxigênio livre entre 32 a 65%, salinidade em torno

de 0. Urge chamar atenção que os valores mais baixos foram medidos diretamente na
fonte surgente da água mineral.
De acordo com os diagramas de Piper, o conjunto de amostras das águas
minerais de Itaparica está classificado como águas Cloretadas Sódicas (figura 2).
Em relação ao conteúdo de coliformes termo tolerantes e totais, analises das
águas minerais de Itaparica, urge observar que por critérios de comparação foram
coletadas amostras em fontes tipo cisterna/poço, construída a cerca de 150 m da fonte
de água mineral, em um condomínio vertical de apartamentos, cuja água é consumida
pelos moradores.
Observa-se em relação aos coliformes que a água da nascente mineral apresenta
coliformes termo tolerantes da ordem de <0,1 a 24 UFC/100 mL e entre 40 a 700
UFC/100 mL de coliformes totais; as águas da Fonte de Itaparica (Fonte da Bica)
contêm coliformes termo tolerantes da ordem de <1 a 120 UFC/100mL e entre 180 a
190 UFC/100 mL . Para a cisterna/poço do condomínio próximo o conteúdo de
coliformes termos tolerantes da ordem de <0,1 a 90 UFC/100 mL e entre 20 a 400
UFC/100 mL.
Conclusões - Segundo o Código de Águas, uma água pode ser considerada
mineral através de sua composição química, quando for encontrada predominante a
presença de um determinado elemento ou substância (§ 1º do artigo 35); e ao possuir
comprovada ação medicamentosa (§ 2º do art. 1º).
Em relação aos coliformes totais, á água de Itaparica muda de categoria
atualmente classificada, passando agora a ser relacionada às águas de Classe 2, por
existência da presença de coliformes totais e fecais.
A continuidade dos estudos atualmente engendrados mostrará se as águas de
Itaparica ainda permanecerão na classificação de águas Minerais.
Conforme os resultados obtidos das analises físico química indicam uma água
ligeiramente acida e conforme o gráfico de piper pode observar ser uma água sulfatada
ou cloretada, cálcicas ou magnésianas.
Quanto às águas dos poços e fontes adjacentes, deverão sofrer tratamento para consumo
humano.
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Figura 1 – Localização da Ilha de Itaparica.

Figura 2 – Diagrama de Piper das águas minerais de Itaparica, obtida pelo
programa Qualigraf, Universidade Federal do Ceará.
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ABSTRACT
The increasing levels of air pollution in great urban centers are responsible for several problems in the human
health, mainly in the respiratory system. São José dos Campos is considered as an urban center of high pollution. However,
it doesn't have a proper network of monitoring system yet. In this work the Tradescantia pallida was used as biomonitor for
characterization of the air quality and definition of the regions that present highest pollution indices. The use of the TradMCN assay revealed adequate to the first characterization of the city, disclosing the existence of a gradient in North
direction, compatible with the predominant direction of the winds. Further, two areas of higher concentration were noted:
one in the center of the city and other in the Southeastern region, with typically industrial characteristics. This work was
done with the partnership of Municipal and State Schools and other institutions of the community, which contributed for
awareness and social mobilization, indeed generating knowledge to preserve the environment and the health of the
population in favor of better quality of life.
Key words: biomonitoring, air quality, Trad-MCM assay;

INTRODUÇÃO
O ambiente dos grandes centros urbanos, devido à elevada concentração de indústrias e intenso tráfego veicular,
apresenta uma atmosfera complexa formada de inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas, incluindo substâncias com
características mutagênicas e carcinogênicas, como benzeno, metais pesados, hidrocarbonetos e outros (Skov et al.,2001;
Colvile et al,2001). O potencial de risco decorrente dessa exposição ainda não é completamente conhecido, mas diversos
estudos epidemiológicos mostram correlações significativas entre diferentes níveis de poluição do ar e efeitos agudos e
crônicos na saúde humana. (WHO 2000; Saldiva et al.,1995 e Wilson et al 2004). A Organização Mundial de Saúde,
considerando as novas evidências dos efeitos dos poluentes na saúde da população, mantêm comitês para revisão
sistemática dos Padrões de Qualidade do Ar dos poluentes regulamentados (WHO 2006).
São José dos Campos pode ser considerado um centro urbano de elevado potencial de poluição atmosférica por 4
razões: possui uma frota veicular licenciada, em torno de 202 mil veículos; é cortado no sentido transversal pela Rodovia
Presidente Dutra onde circulam 80 mil veículos/dia; situa-se entre os dois maiores pólos urbanos do país (SP e RJ)
abrigando extenso e variado parque industrial, com mais de 900 indústrias; e está numa região topográfica de vale que
favorece inversões térmicas e conseqüente baixa dispersão atmosférica.
O monitoramento convencional da poluição do ar contempla medidas em tempo real da concentração de ozônio
(O3), material particulado com diâmetros menores que 10µm (PM10), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO)
e óxidos de nitrogênio (NOx). O acompanhamento contínuo da qualidade do ar de uma região fornece subsídios para ativar
ações de controle durante períodos críticos de poluição que representam riscos à saúde pública, bem como para verificar a
efetividade dos programas de controle de emissões e auxiliar no planejamento de ações futuras. No Estado de São Paulo a
Cetesb gerencia 29 estações automáticas de amostragem, sendo 23 na região metropolitana e outras 6 no interior e litoral. A
caracterização de todo o Vale do Paraíba fica restrita à apenas uma estação localizada em São José dos Campos (Cetesb,
2006). A instalação e manutenção de uma rede de monitoramento exigem elevados investimentos e necessitam mão de obra
especializada, além da necessidade de constante adequação aos novos métodos sugeridos pelos órgãos internacionais. Os
sistemas de monitoramento atuais, geralmente deficitários em termos quantitativos, não contemplam todas as substâncias
poluentes e não fornecem um quadro dos efeitos sincrônicos da complexa mistura dos componentes atmosféricos.
O Biomonitoramento é uma técnica que permite avaliar a qualidade do ar em áreas extensas, utilizando organismos
vivos que respondem à poluição ambiental alterando suas funções ou acumulando toxinas. As respostas das plantas podem
ser observadas tanto em nível macroscópico, através da apresentação de cloroses, necroses, quedas de folhas ou diminuição
no seu crescimento, como podem ocorrer em nível genético, como é o caso da Tradescantia pallida. Essa espécie pode
indicar o grau de concentração de poluentes oxidantes, através da contagem dos micronúcleos (mutações genéticas) que são

separados (“refugados”) pelas células mães de grãos de pólen, caso a planta esteja sob efeitos de poluentes. Ou seja, o
número de micronúcleos separados na célula é proporcional á concentração de poluentes. Trata-se de uma metodologia com
padronizações nacionais e internacionais (Klumpp et al, 2004; Carreras et al, 2006; Sant’anna 2003) já bastante utilizada
principalmente em áreas extensas porque permite um maior número de amostragens com baixo custo operacional, o que é
ideal para avaliação prévia dos pontos mais susceptíveis ou de maior concentração.
Nesse trabalho são apresentados os resultados da primeira campanha de Biomonitoramento em São José dos
Campos, realizada em 2006, com o objetivo principal de identificar as áreas mais susceptíveis à poluição atmosférica. Essa
abordagem contou com a parceria de Escolas Municipais e Estaduais e outras instituições da comunidade, o que contribuiu
para conscientização e mobilização social no sentido de gerar conhecimento para preservar o ambiente em prol de melhor
qualidade de vida e preservação da saúde da população.

METODOLOGIA
O município de São José dos Campos (23º 10’47’’ S, 45º 53’14 O) possui área total de 1099,60 km2, altitude média
de 600m e clima mesotérmico úmido, com estação seca no inverno e chuvosa no verão. As espécies foram expostas entre 11
de maio a 02 de outubro de 2006 (período seco) em 29 pontos, distribuídos sistematicamente de modo a cobrir todo o
perímetro urbano do município e o distrito de São Francisco Xavier (uma APA na Serra da Mantiqueira). Após seleção dos
pontos, foi proposto às Escolas Municipais, Estaduais e também as Unidades Básicas de Saúde mais próximas, parceria para
a execução do projeto. Participaram 7 Escolas Municipais, 6 Escolas Estaduais e 8 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e
outras 8 Instituições (2 Universidades, Estação Cetesb, 3 escolas particulares e 2 centros de Pesquisas). O envolvimento das
Escolas foi importante para viabilizar e dar continuidade ao projeto através de Programas de Educação Ambiental e a
parceria com a Secretaria de Saúde, para sensibilização dos profissionais da necessidade de um banco de dados com
indicativos dos efeitos da poluição atmosférica na saúde da população. Em cada um dos pontos foram instaladas duas
floreiras com a espécie Tradescantia pallida,. que receberam o mesmo substrato e foram posicionadas no local de melhor
ventilação possível. A manutenção das espécies foi feita através de rega 3 vezes durante a semana, com a mesma água para
todos os pontos. As espécies utilizadas no projeto foram cedidas pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da
Faculdade de Medicina da USP, sob supervisão do prof Paulo Saldiva. As mudas foram produzidas em estufas no município
de Caucáia do Alto em São Paulo, num local isento de poluição.
Para a quantificação dos micronúcleos, foram coletadas semanalmente todas as inflorescências apresentadas,
mantendo-as em solução de ácido acético e álcool (1:3) até o momento da análise. O termo inflorescência refere-se a fase
pré floração da espécie (botão). A contagem dos micronúcleos (MCN) é feita através de observação em microscópio
(100X). As lâminas são preparadas através da maceração dos bulbos com estilete, retirada dos debris e adição de uma gota
de Carmim, ligeiro aquecimento e colocação de lamínula. Os micronúcleos são fragmentos de cromossomos que se
apresentam como pequenas estruturas arredondadas que são produzidas durante a meiose das células-mãe do grão de pólen.
Com a exposição a agentes mutagênicos, a freqüência de MCN aumenta permitindo avaliação do grau de contaminação do
ambiente. A quantidade de inflorescências coletadas em cada ponto foi variável, pois o intervalo de 1 semana entre coletas,
muitas vezes ocasionou perdas devido á rápida floração. Uma vez ocorrida a floração a identificação dos micronúcleos é
mais dificultada, pois a fase correta para observação dos MCN é a fase onde ainda se encontram as tétrades. O protocolo
para análise da Trad-MCN (Sant’Anna ,2003) recomenda contagem de número de micronúcleos presentes em 300 tétrades
por cada lâmina preparada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A freqüência de MCN foi calculada dividindo o número total de micronúcleos pelo total de tétrades e expresso em
%. Os resultados apresentam variabilidade entre os 29 pontos e também em relação ao período de coleta. Numa primeira
abordagem, os pontos foram agrupados segundo Regiões Administrativas do Município e os resultados apresentados na
tabela 1. As maiores médias correspondem às Regiões Norte e Centro, áreas com intenso trânsito de veículos. Esses valores
são compatíveis com os citados em Carreras et al (2006) onde a freqüência de MCN em 3 pontos da Cidade de Córdoba,
Argentina, mostra valores entre 2,4 ± 2,08 (área mais afastada do centro) e 4,2 ± 2,6 (região central da cidade). Em São
Paulo, a freqüência de micronúcleos reportada em Sant’Anna (2003), apresenta valores médios entre 5,6 ± 0,7 e 7,1 ±1,0,
em dois bairros considerados altamente poluídos, Cerqueira César e Congonhas. Apesar da apresentação de médias
compatíveis com a literatura, foram identificadas inflorescências com contagem de MCN acima de 10 em 40% dos pontos,
e, num dos pontos mais afastado do perímetro urbano, o Distrito de São Francisco Xavier, foi encontrado até 7,3 % de

MCN. Não foi observado nenhum padrão de comportamento típico dos pontos, com os valores máximos e mínimos
distribuídos aleatoriamente entre os meses pesquisados. Isso sugere fortes influências locais, que deverão ser estudadas.
Tabela 1 – Resultados referentes à utilização da Tradescantia pallida - Campanha de Biomonitoramento 2006, em São José
dos Campos – SP.
Região
Administrativa
Sudeste
Sul
Oeste
Leste
Norte
Centro

Nº de pontos
Nº de
com exposição inflorescências
da Tradescantia
analisadas
2
27
3
29
7
108
8
169
5
76
4
65

% média de
MCN (± SD)

Valor Máximo

Valor Mínimo

2,34 ± 0,37
2,60 ± 0,40
2,74 ± 0,26
2,84 ± 0,29
3,24 ± 0,26
3,96 ± 0,87

7,3
8,3
15,0
41,0
9,0
42,0

0,3
03
0,3
0,3
0,3
0,3

A figura 1 mostra o valor médio de MCNs sobre o mapa de São José dos Campos, utilizando o processo de
interpolação de média ponderada do software Spring 4.3.2, desenvolvido pelo Inpe e disponível em
http://www.dpi.inpe.br/spring. A região em branco no mapa corresponde à área rural, onde não houve exposição da
Tradescantia. O mapa apresenta uma nítida separação entre as áreas norte e sul da cidade coincidente com a localização da
Rodovia Presidente Dutra. Existem duas regiões de maior concentração, sendo a maior delas localizada na região central da
cidade, associada ao tráfego veicular, e outra na região leste próximo à Refinaria Henrique Laje da Petrobrás. Esses
resultados confirmam o que já seria esperado e ressaltam a eficiência da metodologia utilizada.
O Distrito de São Francisco Xavier, o ponto mais ao norte, está localizado a cerca de 50 km da área urbana, em
área de proteção ambiental, numa altitude de 1700m e características naturais típicas de locais considerados isento de
poluição do ar. Os resultados encontrados apresentam valor médio de 3,6 ± 0,6, que está acima do valor considerado de
controle ou de fundo, entre 2,0 e 2,3 % de MCN (Sant’Anna , 2003). Apesar de não existirem medidas na área rural, a figura
1 sugere um gradiente ascendente em direção ao Distrito de São Francisco Xavier, onde a Serra da Mantiqueira poderia
funcionar como anteparo da poluição exportada da área urbana de São José dos Campos. A direção predominante dos
ventos, no período entre maio e setembro é ao longo do Vale do Paraíba, com predominância de ventos de Nordeste
(Ambrósio, 2000), porém a penetração da brisa marítima, no período da tarde, pode ser responsável pelo transporte de
poluentes em direção a São Francisco Xavier.
Apesar das fortes características de São José dos Campos, como centro urbano com altos índices de
industrialização, a avaliação da qualidade do ar é feita por uma única estação de monitoramento não considerada
representativa do município. Essa estação disponibiliza, dados contínuos de concentração de dióxido de enxofre (SO2),
material particulado (PM10) e ozônio (O3). Os dados revelam constantes ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar
estabelecidos para o ozônio e níveis crônicos de exposição desse poluente (elevada freqüência de dias com concentrações de
ozônio superiores a 120 µg.m-3), que é sabidamente prejudicial à saúde humana e ao ambiente. Não existe no município um
estudo que relacione os diferentes efeitos da poluição na saúde, principalmente os efeitos da exposição prolongada a níveis
consideráveis de poluição. A utilização do ensaio Trad-MCN mostrou-se adequado aos propósitos de primeira varredura em
uma extensa área, podendo ser utilizado como monitoramento alternativo da qualidade do ar em São José dos Campos,
revelando ainda a existência de um gradiente de concentração típico de dispersão de poluentes que precisa ser melhor
investigado.

Figura 1 – Distribuição da freqüência de MCN(%) na área urbana do Município de São José dos Campos- SP. Resultados
referentes à Campanha de Biomonitoramento em 2006, utilizando a Tradescantia pallida.
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ABSTRACT
Scapolite and biotite of altered rocks from the Sossego and Serra Dourada areas, Carajás region, have
been chemically analised with the purpose of providing some information on the nature of the fluids responsible for the
hydrothermal alteration of those rocks. Meionitic contents [100xCa/(Ca+Na+K)] of the scapolite are quite variable (∼20
to 40%) and may be greatly dependent on rock composition. Its Cl contents (2-3,7 wt. %), on the other hand, were
controlled by fluid chemistry, whose highly saline character was most likely acquired from the interaction with
evaporitic layers. Biotite compositions range from phlogopitic (XFe=0,35) to annitic (XFe=0,67) with Cl (0,72-1,97%)
and TiO2 (1-3%) contents increasing as they become progressively iron-richer. These biotite data support the existence
of distinct fluids, which were better monitored at Sossego, but again require high salinities to account for the observed
chemical characteristics of this mica.
Key words: biotite, scapolite,
INTRODUÇÃO
No estudo de rochas hidrotermalmente alteradas, assume grande importância a caracterização
das fases que as constituem. A composição química de minerais hidrotermais não só subsidia a avaliação das fontes
potenciais dos fluidos e das condições sob as quais ocorreram os processos metassomáticos, como também ajudam a
definir micro-ambientes químicos em que vários desses minerais foram formados.
Neste trabalho foram estudadas a escapolita e a biotita, que são constituintes comuns dos granitóides e de
rochas ricas em biotita e máficas que ocorrem nas áreas do depósito cupro-aurífero do Sossego e de Serra Dourada,
região de Carajás, distantes entre si cerca de 15 km. No Sossego, a escapolita é abundante nas rochas ricas em biotita e
máficas, enquanto em Serra Dourada é mais comum nos granitóides. Estes minerais concentram cloro em sua estrutura
e podem ser indicadores sensíveis da natureza dos fluidos e da interação fluido-rocha, daí terem sido escolhidos para
este estudo.
CONTEXTO GEOLÓGICO
As áreas do Sossego e Serra Dourada localizam-se geologicamente ao sul da Serra
dos Carajás, na zona de contato entre as rochas do embasamento (Complexo Xingu; ~ 2,8Ga) e do Grupo Grão Pará
(2,76 Ga). O Complexo Xingu compreende gnaisses, anfibolitos e migmatitos, enquanto o Grupo Grão Pará faz parte do
Supergrupo Itacaiúnas (2,76-2,72 Ga), sendo formado por seqüências metavulcanossedimentares que são atravessadas
por estruturas de direção geral NW-SE e NE-SW (Pinheiro 1997), e hospedam os mais importantes depósitos minerais
de Carajás.
Na área do depósito do Sossego, são reconhecidas rochas graníticas (granitos, granitos granofíricos e
metavulcânicas ácidas), máficas (gabros e actinolititos), ricas em biotita (biotita xistos), magnetititos e corpos de
minério, além de brechas e diques máficos e félsicos. Todas essas rochas, à exceção dos diques, estão moderada a
intensamente alteradas, algumas exibindo alto grau de deformação. Em Serra Dourada, ocorrem rochas granitóides,
gabróicas/dioríticas e diques dacíticos. Nelas os efeitos da alteração hidrotermal e/ou deformação são mais localizados,
merecendo destaque, entretanto, o metassomatismo sódico que, dentre outros produtos, levou à produção de albititos
(Sousa 2007, Sousa & Villas este congresso).
ROCHAS ESTUDADAS
Na área do depósito Sossego foram investigados granitóides, rochas ricas em biotita
e gabros. Os granitóides são as rochas mais alteradas e apresentam albita, quartzo, Mg-hornblenda e chamosita como
fases principais. As rochas ricas em biotita exibem microbandamento, em que bandas milimétricas a centimétricas
escuras, ricas em biotita > actinolita ± hastingsita ± dravita ± escapolita, se alternam com bandas mais claras, de similar
espessura, nas quais dominam escapolita ± quartzo. As rochas gabróicas são constituídas por plagioclásio (labradoritaandesina), Fe-tschermakita, hastingsita/ferropargasita e escapolita. Nos gabros foram identificadas duas gerações de
escapolita. A primeira é representada por agregados que substituíram a andesina e a outra por finas vênulas sinuosas e
tardias de escapolita + Fe-tschermakita.
Dos granitóides que ocorrem em Serra Dourada, escapolita e biotita são constituintes comuns das variedades
escapolitizadas e milonitizadas. As variedades escapolitizadas foram geradas a partir de tonalitos e são constituídas por
quartzo, oligoclásio, albita, escapolita e biotita, sendo que os dois últimos ocorrem em agregados de cristais dispersos
pelas rochas e em vênulas. As variedades milonitizadas são compostas por biotita, escapolita, oligoclásio, muscovita,
epidoto e zircão, e mostram forte foliação marcada pela disposição planar de cristais de biotita. A escapolita é produto
de substituição do oligoclásio e constituinte de vênulas perpendiculares à foliação. O metadiabásio é constituído por
cristais de hornblenda, escapolita e por quantidades subordinadas de andesina, biotita e quartzo reliquiares.

QUÍMICA MINERAL As análises químicas da escapolita e biotita foram realizadas no IG-USP, utilizando-se uma
microssonda JEOL Superprobe JXA-8600, sob voltagem de 15 kv e amperagem de 20,1 ± 0,1ηA. As fórmulas
estruturais da escapolita e da biotita foram calculadas para uma base de, respectivamente, 12 e 22 átomos de oxigênio.
Escapolita
Nas rochas ricas em biotita do Sossego, o conteúdo de meionita [Me=100 x Ca/(Ca+Na+K)] da
escapolita varia de 21 a 38% e os teores de Cl entre 3 e 4% em peso, correspondendo a uma composição média de
Na1,32Ca0,53[Al1,5(Al0,36Si0,89)Si3O12]Cl0,41(OH)0,09. A escapolita do gabro revela conteúdo de meionita menos variável
(23-30%), teores de Cl entre 3,5 e 4% em peso e composição média de Na1,33Ca0,49[Al1,5(Al0,38Si0,89)Si3O12]Cl0,44
(OH)0,06 (Fig. 1a).
Em Serra Dourada, a escapolita ocorre nos granitóides escapolitizados, granitos milonitizados, metadiabásios e
em um veio que corta o tonalito. Nos primeiros, a escapolita, que resulta da substituição do plagioclásio, revela 5,37,3% de CaO, 9,4-10,5% de Na2O, 3,3-4% de Cl e fração molar meionítica Me=20,6-29,1%. No veio, a escapolita
mostra 6,3-8% CaO, 8,5-9,7% Na2O e 3-3,6% Cl, com Me=25,4-35%. Nos granitos milonitizados, a escapolita é
também produto de substituição do plagioclásio e revela composição muito similar à da escapolita que ocorre no veio.
A escapolita do metadiabásio mostra 9,2-10% de CaO, 8-8,7% de Na2O, 2,4-2,6% de Cl e Me=36,3-40,3%, sendo, mais
cálcica e menos enriquecida em Cl que as descritas anteriormente (Fig. 1a-b).
Para ambas as áreas, independentemente do modo de ocorrência e do tipo de rocha, a escapolita é classificada
como dipiro (Deer et al. 1966) e a quantidade de cloro aumenta linearmente com a diminuição do conteúdo de meionita
(Fig. 1a). Como esperado, Na2O e CaO mostram correlação negativa (Fig. 1b).

Figura 1 – Variação composicional da escapolita do depósito do Sossego e de Serra Dourada: a) diagrama Me [100 x
Ca/(Ca + Na + K)] x Cl (nº de átomos na fórmula unitária); e b) diagrama Na2O x CaO (% em peso).
Biotita No depósito Sossego, a biotita analisada pertence aos granitóides e às rochas ricas em biotita, enquanto em
Serra Dourada ocorre nos tonalitos (enclave), granitóides escapolitizados e granitos milonitizados. Com base na fração
molar XFe, foram distinguidas biotitas de composição flogopítica (XFe<0,5) e de composição anítica (XFe >0,5). E, para
cada variedade, foram separadas diferentes populações com base nos conteúdos de AlIV ou Ti (Fig. 2a-b). No depósito
do Sossego, as duas variedades são hidrotermais e mostram as composições mais extremas. A que ocorre nas rochas
ricas em biotita é essencialmente flogopítica e nela são detectados os mais baixos valores de XFe (<0,38), enquanto a
outra, presente nos granitóides, não é só anítica como também mostra os mais elevados valores de XFe (>0,64).
Ademais, a biotita dos granitóides tende a ser mais rica em AlIV e Ti. Algumas análises pontuais desta mica em rochas
ricas em biotita, no entanto, localizam-se próximo do limite XFe=0,5 e duas delas ocupam o campo da anita. Em Serra
Dourada, a biotita magmática (enclave tonalítica) é flogopítica (XFe=0,39-0,40) com teores de 2,41-2,50 (AlIV), 3,283,34% (TiO2), 0,23-0,50% (F) e 1,04-1,14% (Cl). É a variedade que contém os mais altos teores de TiO2, dentre todas
as biotitas estudadas (Fig. 2b), o que reflete sua maior temperatura de formação (Jacobs & Parry 1976). A biotita dos
granitos milonitizados é basicamente flogopítica (XFe=0,48-0,51), apresentando, em relação à biotita magmática,
maiores conteúdos de AlIV (2,6-2,7) e menores concentrações de TiO2 (1,9-2,5%), Cl (0,74-0,86%) e F (0-0,21%). Nos
granitóides escapolitizados, a biotita, comparada àquela dos granitóides milonitizados, é mais anítica (XFe=0,53-0,56),
bem mais rica em Cl (1,6-1,9%) e mais pobre em AlIV (2,47-2,58). Os teores de F e TiO2 são equiparáveis.

Figura 2 – Variação composicional da biotita do depósito Sossego e de Serra Dourada, de acordo com os diagramas: a)
AlIV vs. XFe [Fe/(Fe+Mg)], Guidotti (1984); e b) Ti (nº de átomos na fórmula unitária) vs. XFe. Símbolos de acordo com
a Figura 1.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A formação de escapolita requer fluidos nos quais a atividade do íon Cl- é
elevada (Frietsch et al. 1997, Hunt et al. 2005, Mora & Valley 1989, Oen & Lustenhouwer 1992). A presença deste
mineral em rochas hidrotermalmente alteradas do depósito do Sossego e de Serra Dourada indica que fluidos muito
salinos circularam nestas áreas, o que já foi reconhecido no Sossego, onde dados de salinidade ultrapassam 50% equiv.
em peso de NaCl, permitindo sugerir interação com rochas evaporíticas (Rosa et al. 2006). A biotita, por sua vez, é um
mineral que, ao se reequilibrar em resposta a mudanças ambientais (Icenhower & London 1997), adquire composição
que reflete as condições termais e químicas em que se cristalizou (Beane 1974, Jacobs & Parry 1976, Marshall & Oliver
2006, Muñoz 1984, Sisson 1987). A história deformacional do depósito do Sossego assinala que o evento cisalhante,
durante o qual foram geradas as rochas ricas em biotita, antecedeu a mineralização, tendo os fluidos mineralizantes
migrado com fluxos cada vez maiores à medida que o regime se tornou progressivamente rúptil (Villas et al. 2005).
Aparentemente, os fluidos que interagiram com as rochas ricas em biotita também alcançaram as rochas gabróicas e em
ambas formaram escapolitas que não mostram diferenças composicionais significativas, a despeito da menor variação,
em termos das razões CaO/Na2O, nas últimas por conta, certamente, de o protólito ser mais homogêneo. Esses fluidos,
além de Cl, continham F, porém em concentrações insuficientes para formar minerais próprios, estando sua presença
registrada particularmente nas micas e apatita. Eles são, por outro lado, química e/ou termicamente distintos daqueles
que percolaram através dos granitóides, cuja biotita tem uma composição que contrasta com a das rochas milonitizadas,
sendo mais anítica e com razões Cl/F mais elevadas. O caráter anítico reflete seguramente a grande quantidade de ferro
dissolvida nas soluções e evidenciada pela abundante precipitação de magnetita que acompanhou a mineralização. As
rochas milonitizadas devem, no entanto, ter também recebido algum influxo desses fluidos ricos em Fe, levando ao
reequilíbrio de parte da biotita que mostra um trend composicional (Fig. 2a) de flogopita (XFe=0,35) a anita (XFe=0,55).
Em Serra Dourada, as escapolitas presentes nos granitóides são relativamente homogêneas, apesar de uma menor
variação na fração molar Me naquelas formadas nas variedades milonitizadas, as quais são muito similares às
encontradas nos veios que cortam os granitóides. Por seu turno, a escapolita analisada nos gabros é distintamente mais
meionítica. É muito provável que todas essas rochas tenham sido alteradas pelo mesmo fluido, que teria sido diluído ao
longo do processo de alteração. As diferenças químicas da escapolita teriam sido, assim, fundamentalmente controladas
pela composição do protólito. Corrobora esta interpretação o fato de as biotitas hidrotermais dos granitóides terem
composições similares, a diferença principal decorrendo dos teores mais elevados de Cl na biotita das variedades
escapolitizadas, pelas quais o fluido, então mais salino, migrou inicialmente. A biotita dos enclaves tem composição
assaz distinta, refletindo o ambiente magmático. Se suas razões Cl/F podem ser usadas para estimar as quantidades
relativas destes halógenos no magma, fica evidente que o Cl era mais enriquecido na fusão e que esta poderia estar
relacionada ao consumo de crosta oceânica em um ambiente de subducção. A afinidade cálcio-alcalina dos granitóides
dá suporte a esta hipótese.
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ABSTRACT
The Serra Dourada area, Carajás region, is dominantly made up of Archean granitoids. These rocks
range in composition from syenogranite to tonalite and have undergone strong Na-metasomatism characterized mainly
by albitization and Na-scapolitization. Petrographic studies show that syenogranites and tonalites were the protoliths of
the albitized and scapolitized rocks, respectively. The aposyenogranites present different degrees of alteration varying
from slightly altered syenogranites to albitite as the sodic alteration increases. Hydrothermal albite occurs in the rock
mass showing its distinct chess-board texture and results from the alteration of primary alkaline feldspars. Mass-balance
calculations indicate that during this alteration process Si and Na were added to the aposyenogranites, while Fe, Mg, Ca
and K were removed. Scapolite in the apotonalites is both a product of the oligoclase alteration and a constituent of
veins/veinlets that cross-cut the rock. For these rocks, mass-balance calculations yielded losses of Al and Ca, and gains
of Fe and K during the scapolitization they experienced. Addition of sodium took place only in the scapolite-richest
types. The contents of Cl in some hydrothermal phases (biotite, scapolite and amphibole) suggest that this halogen was
also added to these rocks. The origin of the Na-rich fluids responsible for albitization and scapolitization in the Serra
Dourada area is still unresolved, although the evidences, notably the abundance of scapolite, favor an evaporitic source.
Key words: albitization, scapolitization, Serra Dourada.
INTRODUÇÃO
O único trabalho conhecido sobre as rochas da área de Serra Dourada, região de Carajás, foi
realizado por Soares (2002), que enfatizou suas relações de campo e aspectos petrográficos. Estudos geoquímicos
voltados para os principais tipos de alteração hidrotermal lá identificados (escapolitização e albitização) estão em
andamento (Sousa, 2007) e parte dos resultados, mormente com referência ao balanço de massa, será aqui apresentada.
Esse metassomatismo sódio, perpetrado por fluidos hidrotermais de alta salinidade, também se manifestou em áreas
circunvizinhas, como a do depósito Cu-Au do Sossego (Rosa et al. 2006), sendo mais um exemplo da recorrência
mundial de sua associação espacial com mineralização cupro-aurífera (Frietsch et al. 1997, Hunt et al. 2005, Marshall
& Oliver 2006).
CONTEXTO GEOLÓGICO
A região de Serra Dourada localiza-se a leste do depósito do Sossego, a cerca de 15
km a NW da cidade de Canaã de Carajás. Geologicamente ocorre na zona de transição entre o bloco Itacaiúnas e os
terrenos granito-greenstone de Rio Maria, na zona de contato entre as rochas do embasamento (Complexo Xingu; ~2,8
Ga) e os granitóides deformados e alongados na direção aproximadamente E-W, que constituem a Suíte Plaquê (2,74
Ga).
Serra Dourada é constituída por granitóides, gabros/dioritos e diques dacíticos, de idade arqueana, muitos dos
quais intensamente hidrotermalizados, com destaque para a produção de albititos e veios de escapolita de dimensões
métricas. Os granitóides compreendem sienogranitos, granodioritos, tonalitos e enclaves neles contidos. Trata-se de
rochas leucocráticas a mesocráticas, isótropas a fortemente orientadas e de granulação fina a grossa. Quartzo,
plagioclásio, feldspato potássico, anfibólio e biotita são os principais minerais constituintes, sendo escapolita, albita e
biotita os minerais de alteração mais comuns. Os enclaves têm composição tonalítica, ocorrem nos granodioritos e
mostram forma e dimensões variadas. Os gabros/dioritos são intrusivos nas rochas granitóides e estão cortados por
microzonas de cisalhamento de direção N30°E. Formam pequenos corpos alongados de direção E-W com textura
subofítica e consistem de anfibólio, escapolita, biotita, opacos, epidoto, apatita, clorita e titanita. Os diques têm
espessura métrica e cortam as rochas anteriormente descritas nas direções ENE e NE. São porfiríticos a
glomeroporfiríticos, de granulação fina a média, e constituídos essencialmente por quartzo, plagioclásio e microclina,
em cuja matriz ocorrem esparsamente grãos microcristalinos de calcopirita, além de fluorita, epidoto e clorita em
amígdalas. Os granitóides alterados são representados por tipos albitizados e escapolitizados. Os sienogranitos foram
submetidos a diferentes fases de alteração sódica e, em conseqüência, foram gerados corpos de albitito, com até pouco
mais de 70% de albita hidrotermal. Esses granitóides são constituídos principalmente por quartzo, plagioclásio, Kfeldspato e por pequenas proporções de biotita, epidoto e mica branca. Os tonalitos, por seu turno, chegam a ser
constituídos por até cerca de 40% de escapolita. Nessas rochas ocorrem ainda quartzo, plagioclásio, biotita e muscovita.
O granito milonitizado é composto por escapolita, biotita, quartzo, oligoclásio e muscovita, mostra estrutura xistosa,
com orientação preferencial N65°E 35°SE e foliação marcada pela disposição planar de cristais de biotita.
GEOQUÍMICA
Os resultados das análises químicas de amostras dos granitóides revelam que os sienogranitos
têm, em geral, os mais elevados teores de SiO2 (>74%) e de K2O (5-6%), e os mais baixos de CaO (<1%), MgO
(<0,3%) e Fe2O3(t) (<1,5%). Os conteúdos de Al2O3 (13,3-16%) e de Na2O (3,3-4,7%) são similares nos diferentes tipos

de granitóides. Em geral, todas essas rochas, inclusive seus enclaves, são cálcio-alcalinas de médio a alto potássio. O
índice de saturação em alumina (A/CNK) para os granitóides varia entre 0,86 e 1,1, o que permite classificá-los como
metaluminosos a levemente peraluminosos, enquanto seus enclaves são metaluminosos com A/CNK = 0,73-0,86.
Observa-se que, com o aumento da sílica, diminuem, de modo geral, os teores dos demais componentes maiores, à
exceção do K2O que tem comportamento contrário. Com relação aos elementos traços, as maiores variações são
registradas nos teores de Rb (32-480 ppm), Sr (35-751 ppm), W (52-310 ppm) e Cu (7-224 ppm). Em diagrama
normativo, as composições dos sienogranitos concentram-se próximas do centro do triângulo Q-Ab-Or, enquanto as
dos granodioritos e tonalitos deslocam-se em direção ao vértice Ab.
Os dados petrográficos indicam que, dentre os granitóides que ocorrem em Serra Dourada, os sienogranitos são
os mais prováveis protólitos dos granitóides albitizados e os tonalitos dos escapolitizados. Os sienogranitos, com o
aumento da intensidade da alteração sódica, mostram variação de sienogranitos sem albita hidrotermal (Na2O=3,3-4,4%
em peso) a albititos (até 8,6% em peso de Na2O). De acordo com o teor de Na2O e Al2O3, os granitóides albitizados
foram divididos em dois grupos. O grupo I compreende as rochas moderadamente alteradas (Na2O=5,3-7% e
Al2O3=12,6-13,3%), enquanto o grupo II corresponde aos albititos (Na2O=7,6-8,6% e Al2O3=14,4-15,7%). Cálculos de
balanço geoquímico de massa mostram que, durante o processo de albitização, houve adição de SiO2 e Na2O, e perda
K2O e Fe2O3(t), havendo, para pelo menos metade das amostras, ganhos de Al2O3 e voláteis, e perdas de CaO (Fig. 1a).
Os granitóides escapolitizados são, em relação ao tonalito, mais pobres em Al2O3 (13,6-15,3%), CaO (1,13,25%) e Sr (118-246 ppm), e mais ricos em Fe2O3(t) (5,8-9,5%), K2O (2,2-3,3%), Ba (365-645 ppm) e Rb (89-148
ppm). Observa-se que as variedades mais ricas em Fe2O3(t) (8,9-9,5%), MgO (2,7-3,5%) e K2O (2,3-3,3%) estão
também biotitizadas. Os resultados do balanço geoquímico de massa revelam que, durante o processo de
escapolitização, todos as amostras perderam Al2O3 e CaO e ganharam Fe2O3(t) e K2O, enquanto a maioria delas perdeu
MgO e P2O5 e ganhou voláteis. Observa-se também que apenas duas amostras ganharam SiO2 e Na2O (Fig. 1b). A
amostra de granito milonitizado apresenta forte grau de substituição do oligoclásio pela escapolita e, comparativamente
aos granitóides escapolitizados, revela maiores teores de SiO2 (67,8%), Al2O3 (16,3%), Na2O (6,1%) e Y (24 ppm) e
menores de Fe2O3(t) (3%), MgO (1,3%), K2O (1,3%) e Rb (58 ppm).
Todas essas rochas, incluindo os enclaves e independentemente do grau de alteração ou deformação, mostram
padrão de distribuição de elementos terras raras similar, caracterizado pelo maior fracionamento das ETRL em relação
às ETRP e por anomalias de Eu entre 0,2 e 7,8 (Fig. 2). A amostra de um veio rico em escapolita também se enquadra
neste padrão, a despeito de menor ∑ETR e da mais pronunciada anomalia positiva de Eu (Fig. 2c).

Figura 1 – Perdas e ganhos dos componentes maiores dos granitóides: a) albitizados em relação à composição média
dos sienogranitos (patamar igual a zero); e b) escapolitizados em relação ao tonalito (patamar igual a zero).

Figura 2 – Padrão de distribuição dos elementos terras raras. Normalização pelo condrito C1 (Evensen et al. 1978): a)
granitóides. Símbolos de acordo com a Figura 1; b) granitóides albitizados; e c) granitóides escapolitizados, amostra do
veio e granito milonitizado.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Os granitóides de Serra Dourada compreendem sienogranitos, granodioritos
e tonalitos. O afastamento da composição dos dois últimos tipos em direção ao vértice Ab do diagrama normativo QAb-Or permite inferir a presença de F ou outros fundentes no magma que os gerou (London 1995). Não foram
observados minerais de F, porém análises da biotita magmática dos enclaves acusam teores de F em torno de 0,3%
(Sousa & Villas este congresso). Esses granitóides foram, em parte, submetidos a metassomatismo sódico que os alterou
hidrotermalmente via os processos de albitização e escapolitização. Localmente apresentam evidências de
milonitização, que foi acompanhada por intenso influxo de fluidos hidrotermais.
Os dados de campo, petrográficos e químicos sugerem que os sienogranitos são os mais prováveis protólitos
dos granitóides albitizados e os tonalitos dos escapolitizados. Os aposienogranitos mostram, com o aumento da
intensidade da alteração sódica, variação desde sienogranitos sem albita hidrotermal até albititos, estes últimos
caracterizados por abundante albita hidrotermal com textura em tabuleiro de xadrez (chess board). Na formação dos
albititos, houve importantes perdas de SiO2, K2O e CaO, e ganhos de Na2O e voláteis, em consonância com o que se
observa em outras partes do mundo (p. ex. Dipple & Ferry 1992, Mark 1998). As perdas de sílica estão relacionadas
com a dissolução do quartzo e com a destruição dos feldspatos, que também responde pelas perdas de K e Ca, enquanto
os ganhos de Na estão ligados à transformação do feldspato alcalino em albita. Os apotonalitos e o granito milonitizado
exibem texturas de substituição do plagioclásio por escapolita, sendo que os primeiros chegam a hospedar veios com até
68% deste mineral. Apesar da marcante diferença composicional entre os granitóides escapolitizados e amostra do veio,
eles exibem padrão de distribuição de ETR bastante similar, o que sugere ter sido o veio formado pelos mesmos fluidos
que escapolitizaram os tonalitos. Os resultados do balanço geoquímico de massa revelam que, durante o processo de
escapolitização do tonalito, todas as amostras perderam Al2O3 e CaO, e ganharam Fe2O3(t) e K2O, enquanto a maioria
delas perdeu MgO. Muito provavelmente, as perdas de Al e Ca estão ligadas à destruição do oligoclásio e da Mghornblenda primários (Sousa 2007), e os ganhos de Fe e K à formação de biotita hidrotermal (caráter anítico). Por seu
turno, a perda de Mg é explicada pela destruição da Mg-hornblenda e biotita (caráter flogopítico) primárias (Sousa &
Villas este congresso). Embora não calculados, houve obviamente grandes ganhos de Cl, o qual tem como principais
minerais residentes a biotita, escapolita e anfibólios.
O estudo dos granitóides alterados confirma a abrangência regional do metassomatismo sódico na região de
Carajás, representados na área de Serra Dourada pelos processos de albitização e escapolitização. A formação da
escapolita, em particular, requer fluidos hidrotermais altamente salinos, cuja origem é atribuída, por muitos autores, à
fontes evaporíticas (Frietsch et al. 1997, Hunt et al. 2005, Marshall & Oliver 2006). Aqueles processos são
mundialmente conhecidos como precursores da mineralização cupro-aurífera (Frietsch et al. 1997). Em Serra Dourada
ainda não foram descobertos depósitos de grande porte, porém uma pequena ocorrência (garimpo do Danilo) está sendo
lavrada e o minério de cobre (dominantemente calcopirita) negociado para fins agrícolas.
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Abstract
This study evaluated the fluvial hydrochemistry in an eucalyptus reforested small catchment through a flood
hydrogram. Analisys of parameters, pH, electric conductivity, dissolved oxygen and temperature were determined in the
fluvial waters for the Entre Rios stream, as well as for major dissolved cations and anions. High relationship was
observed between the flow and electric conductivity by the application of the bi-log regression model. Bicarbonate
(42.9%), calcium (8.4%) and potassium (9%) dominate the ionic chemistry of waters and also SiO2 (25.2%). The
method of the flood hydrogram was shown to be promising and appropriate for study in the catchment because of the
fast drainage characteristic of the area.
Key words: catchment, dissolved cations and anions, reforested system
1. Introdução
Atividades humanas têm interferido tanto na qualidade quanto na quantidade de água disponível e, dentre elas,
as plantações florestais vêm se tornando importantes fontes de matéria-prima, tanto para desdobro, como para produção
de celulose ou de energia. Em áreas de exploração florestal, o preparo do solo, a exploração da madeira, a abertura,
utilização e manutenção de estradas e carreadores, são as atividades que aumentam a produção de sedimentos em uma
bacia de drenagem e são responsáveis por mais de 80% dos problemas de alteração na qualidade da água nas bacias
hidrográficas (Askem & Williams, 1984).
Quando a vegetação de uma bacia hidrográfica sofre uma intervenção, como o corte raso de uma floresta
implantada, observa-se uma série de alterações no ambiente, tais como: liberação de nutrientes, erosão, decomposição
de húmus, e alterações biológicas (Câmara & Lima, 1999). Uma forma de conhecer os impactos dessa atividade sobre a
produção, exploração e a qualidade da água é através das microbacias de drenagem.
A qualidade da água em bacias de drenagem depende das interações dela com o ambiente, tanto no plano
espacial quanto no temporal (Walling, 1980). A origem da composição química da carga dissolvida fluvial pode estar
relacionada a três fontes principais: uma relativa ao intemperismo de rochas que ocorre no perfil rochoso da bacia; uma
segunda, relativa à entrada de espécies químicas por meio dos aportes atmosféricos, sob a forma de precipitações
(Stallard & Edmond, 1981; Probst et al., 1994; Mortatti et al., 1997), e outra, referente às atividades antrópicas, que em
alguns casos podem ser importantes, como a presença de Na+ e SO42- nos casos de poluição pontual crônica.
O objetivo principal do presente trabalho foi avaliar a hidroquímica fluvial em uma microbacia reflorestada
com Eucalyptus grandis, no município de Angatuba, São Paulo, através das análises químicas do material dissolvido em
uma coleta intensiva pelo método de hidrograma de cheia.
2. Descrição da Área Experimental
A microbacia Entre Rios está localizada na Fazenda Entre Rios, no município de Angatuba, São Paulo (Lat.
23°16`20”S, Long. 48°26`16”W), pertencente à uma empresa de produção de papel e celulose. A área de estudo está
reflorestada por Eucalyptus grandis com idades variando de um a oito anos e apresenta zonas de proteção ambiental, ou
seja, zonas ripárias.
O clima local é do tipo Cfa (mesotérmico úmido) segundo classificação de Köppen, com temperatura média
anual de 22,4 oC e temperatura mínima e máxima anual de 14,7 oC e 28,8 oC para o período de 1995 a 2006. A
precipitação média para o mesmo período foi de 1499 mm. O balanço hídrico do solo (Thornthwaite & Mather, 1995),
admitindo-se uma capacidade de armazenamento de água no solo de 125 mm, apresenta uma evapotranspiração
potencial de 968 mm, excedente de 528 mm, e um déficit hídrico médio anual (período de 1990 a 2004) de 3,9 mm
(Gava, 2005).
A microbacia Entre Rios está localizada na região composta pelo Grupo São Bento, formação Botucatu, JKb
(IPT, 1981). As classes de solos encontradas são: Neossolos Quartzarênico Órtico típico, A moderado álico, relevo
suavemente ondulado (RQo1), Latossolo Vermelho Distrófico típico, A moderado, textura muito argilosa ou argilosa,
álico, relevo de morros, substrato biotita-granito-granodiorito porfirítico (LVd2), Latossolo Vermelho Amarelo,
Distrófico psamítico, A moderado, álico, relevo plano a suavemente ondulado (LVAd3), Cambissolo Háplico Tb
Distrófico típico, A moderado, textura média ou argilosa, álico, substrato arenito, relevo ondulado (CXbd3).

3. Protocolo de Amostragem e Analítico
Para a avaliação da hidroquímica fluvial da referida microbacia, coletas de águas e medição das vazões
(vertedouro triangular 90º) foram realizadas na estação de amostragem descrita anteriormente, baseada em uma coleta
intensiva (base diária). Os volumes amostrados foram de 1 L, sendo 500 mL para amostras preservadas (razão de 0,5mL
de ácido sulfúrico H2SO4 por 500mL de amostra), 500 mL para amostras brutas, as quais foram acondicionados em
frascos de polietileno e mantidas sob refirgeração (4 oC). Variáveis físico-químicas como pH, temperatura, oxigênio
dissolvido, condutividade elétrica, foram determinadas por equipamentos portáteis em campo após as coletas. As
amostras foram submetidas a um processo de filtração à vácuo manual (milipore 0,45µm). A determinação de SIO2 foi
realizada por espectrometria de emissão atômica acoplado indutivamente (ICP-AES). Os ânios F-, Cl-, NO2-, NO3-, Br-,
H3CO2-, SO4-2, PO4-3 e os cátions Na+, NH4+, K+, Mg+2 e Ca+2 foram analisados por cromatógrafo de íons modelos ICS90 DIONEX, enquanto que teores de alcalinidade, representado pelo HCO3-, foram determinados por microtitulação de
Gran (Ferreira et al., 2000).
4. Resultados e Discussão
Os resultados do hidrograma de cheia referem-se à uma coleta intensiva realizada no período de 17 a 18 de
março de 2007, com precipitação média diária de 28 mm. A Tabela 1 apresenta os resultados preliminares das análises
químicas das principais espécies dissolvidas no córrego Entre Rios. Parâmetros físico-químicos, evidenciaram para
águas fluviais, um comportamento semelhante com relação ao pH, estando na faixa da neutralidade. Observou-se uma
pequena variação de 2,9 oC entre a temperatura máxima e mínima, na condutividade de 19,0 e 26,4 µS cm -1 e oxigênio
dissolvido de 5,2 e 7,4 mg L-1.
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6,2
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5,9
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14:35

15,5

6,1

19,9

5,2

25,5

Tabela 1. Resultados parciais de vazão (Q, m3 s-1), pH, condutividade elétrica (Cond., µS cm-2), oxigênio dissolvido
(O.D., mg L-1) e temperatura (T, oC) referente a uma coleta intensiva realizada na microbacia Entre Rios, Angatuba, São
Paulo.
Observou-se pela variação temporal entre a vazão e a condutividade elétrica à existência da tendência de
aumento da vazão e diminuição da condutividade elétrica e vice-versa. Tal variabilidade observada para as maiores ou
menores valores de condutividade elétrica evidenciou uma maior ou menor carga de espécies químicas dissolvidas
sendo transportadas na microbacia de drenagem (Fig.1).
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Figura 1. Variação da condutividade elétrica (µS cm-2) em função da vazão (L s-1), para o córrego Entre Rios,
Angatuba, São Paulo, durante o período estudado.

Verificou-se também que os valores de condutividade elétrica em função da vazão se ajustavam de acordo com
o modelo de diluição (Fig.2), característico de sistemas fluviais (Meade et al., 1985; Probst, 1992; Mortatti, 1995), e
expresso no presente trabalho pela regressão bilogarítmica ou de potência de alta significância (p > 0,01). Obteve-se
dessa maneira um resultado importante, pois dará subsídio ao estudo em processos de diluição de espécies químicas
existentes na microbacia.
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Figura 2. Variação da condutividade elétrica (µS cm-2) em função da vazão (L s-1), para o córrego Entre Rios, Angatuba,
São Paulo, durante o período estudado.
As concentrações em porcentagem dos principais cátions e ânions nas águas fluviais do córrego Entre Rios
(Fig.3) são apresentados. Calculou-se a média ponderada pela vazão de cada espécie química em função dos sólidos
totais dissolvidos (Peray, 1998). Para os ânions, a espécie predominante foi o HCO3- (42,9 %) e para os cátions foram o
K+ (9 %) e o Ca2+ (8,4 %).
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Figura 3. Porcentagem das principais espécies químicas dissolvidas no córrego Entre Rios, Angatuba, São Paulo em
função dos totais sólidos dissolvidos (TDS) para o período estudado.
A origem do HCO3- na microbacia pode estar ligada a reações de intemperismo de silicatos (Mortatti et al.,
2006). O K+, pode ter origem da alteração de minerais silicatados potássicos como a microclina (KAlSi3O8),
precipitação e antrópicas (adubação). O Ca2+ por sua vez, pode ter origem da alteração de minerais silicatados calcíticos
como a anortita (CaAl2Si2O8), aporte atmosférico e antrópico (adubação). Entretanto, para melhor interpretação dos
resultados e conclusões, dependerá de outras coletas, análises químicas e de minerais por difração de raios X , além de
históricos de adubação na área da microbacia.
5. Conclusões
O modelo bilogarítmo utilizado no relacionamento entre vazão e condutividade elétrica teve alto coeficiente de
correlação e pode ser verificada a situação de diluição na água do córrego.
O HCO3- foi a espécie química mais representativa do material dissolvido para os ânions e, para os cátions
foram Ca2+ e K+ , além do SiO2.
O método do hidrograma de cheia mostrou-se promissor e adequado para estudo na microbacia devido ao
escoamento rápido característico da área.
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ABSTRACT
The main objective of the present study is to determinate the total mercury content in soils of Atlantic rain
forest fragments to evaluate its atmospheric dispersion along the North of Rio de Janeiro State. Samples
were collected in five forest fragments of distinct sizes, in the interior as well as at the edge of each
fragment. The average mercury concentration in the Atlantic forest fragment soils was 126,5 ± 37,01 µg kg1
– two times higher than the average obtained from other soil types of the region, and higher than the
global soil average (70 µg kg–1). Similar values had already been observed in previous studies carried out in
other Atlantic rain forest areas of the region. This result highlights the importance and the complexity of
atmospheric transport in the mercury distribution along the North of Rio de Janeiro State and reinforces the
hypothesis that organo-mercurial compounds, used in the past as fungicides by the sugar cane agroindustry, are still been transported to adjacent ecosystems, and are deposited and accumulated preferentially
in the Atlantic rain forest remnants due to its higher organic matter content. No difference was found
between mercury content in soil samples from edge and interior nor between fragment sizes, suggesting
that the mercury distribution in these soils seems not be a function of fragment size or edge effects.
Key words: mercury, soils, Atlantic rain forest, forest fragments, fungicides

RESUMO
O presente estudo determinou o conteúdo de mercúrio total (Hg) em solos ao longo do norte do Estado do
Rio de Janeiro visando avaliar a dispersão atmosférica do Hg na região. Amostras foram coletadas em
cinco fragmentos florestais de Mata Atlântica de diferentes tamanhos, tanto no interior como na borda de
cada fragmento. A concentração média de Hg em solos destes fragmentos foi 126.5 ± 37.0 µg kg-1, mais
que o dobro da média obtida para outros tipos de solos da região assim como a média global para solos (~
50 µg kg–1). Porém, valores similares já foram anteriormente descritos para solos de outras áreas de Mata
Atlântica preservadas da região de estudo. Estes resultados reforçam a importância e a complexidade do
transporte atmosférico na distribuição do Hg na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, assim como
corroboram a hipótese de que compostos organo-mercuriais usados no passado como fungicidas na
agroindústria sucro-alcooleira, ainda estão sendo transportados para ecossistemas adjacentes, ficando
retidos em preferencialmente em solos de áreas de Mata Atlântica com elevados teores de matéria orgânica.
Nenhuma diferença estatística foi observada entre o conteúdo de mercúrio nos solos coletados no interior e
na borda dos fragmentos estudados, assim como entre os fragmentos de diferentes tamanhos, sugerindo que
a distribuição de mercúrio nestes solos não está relacionada com o tamanho do fragmento e que não existe
um efeito de borda para a distribuição de Hg.

INTRODUÇÃO
O mercúrio presente no ambiente, pode ser proveniente de fontes naturais ou antrópicas. Dentre
as naturais destacam-se a desgaseificação da crosta terrestre e dos oceanos, intemperismo e atividades
vulcânicas. Segundo Galvão (1987), as principais fontes antropogênicas provem da atividade industrial, da
queima de combustíveis fosséis e do garimpo.
As diversas interações entre as formas químicas e físicas dos compostos mercuriais controlam as
principais etapas dos ciclos ambientais. Os ciclos atmosféricos e hidrogeoquímicos parecem ser os

principais ciclos controladores da distribuição e eventualmente a disponibilidade do mercúrio lançado no
ambiente.
Segundo Lacerda e Solomons (1991) os solos apresentam características integradoras especiais
devido à baixa mobilidade de transporte químico em seus domínios. A alta capacidade de retenção do Hg
em solos, para alguns autores, parece estar relacionada a vários fatores como pH, conteúdo de matéria
orgânica, granulometria. Ele forma complexos de solubilidade relativamente baixa com o ácido humico.
Assim sua mobilidade para as camadas mais profundas é limitada, e dependente de outros processos mais
drásticos como a lixiviação e erosão, que também transferem o mercúrio para a água e sedimentos.
Os solos são bons indicadores de deposição atmosférica, servindo como depósito final ou
temporário para alguns elementos, inclusive o mercúrio. A determinação de Hg em solos é de grande
importância para avaliação da dispersão atmosférica e deposição úmida e seca deste metal (Bastos, 1997),
sendo decisiva muitas vezes no rastreamento ambiental e na avaliação de efeitos potenciais dos impactos
das emissões antropogênicas à saúde.
Uma vez depositados, as condições hidrogeoquímicas locais controlarão a dinâmica do Hg. Em
solos, o tempo de residência é da ordem de centenas de anos (Queiroz, 1995), ficando adsorvido na matéria
orgânica e argilas (Semu et al., 1987). Analogamente aos outros metais pesados, a absorção deste metal nos
solos por plantas superiores é reduzida com exceção de componentes de vegetação metalófila específica
(Bridwell, 1979).
O Hg resiste a processos naturais de degradação, podendo permanecer por muitos anos sem perder
sua toxicidade, gerando risco e danos às populações (Nriagu,1988). Duas características o tornam peculiar
como agente contaminante: a) Sua volatilidade. A alta pressão de vapor permite sua re-emissão para a
atmosfera e este aporte pode ser parcialmente responsável pelo elevado nível de base na biosfera (Nriagu,
1994); b) A capacidade de o átomo metálico sofrer transformação biológica.
No histórico de uso de Hg na Região Norte Fluminense - RJ, destaca-se uma fonte importante que
seria a utilização em larga escala de fungicidas mercuriais na agricultura, principalmente no cultivo de
cana-de-açúcar. Estes fungicidas foram utilizados por muitos anos em diversos tipos de lavouras e em
grandes extensões do território nacional até a proibição de seu uso em 1980 (Câmara, 1990).
Como visto, o potencial toxicológico do Hg associado ao seu longo período de permanência em
diversos compartimentos físicos e bióticos, respaldam a importância de um monitoramento, assim como a
identificação e localização das fontes e possíveis áreas contaminadas.
Este trabalho tem como objetivo determinar a concentração de Hg nos solos de mata dos
fragmentos da região do Norte-Fluminense- RJ, estabelecendo possíveis áreas de risco ambiental, além de
verificar a existência de diferença nas concentrações de Hg entre a borda e interiores destes fragmentos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para o levantamento das concentrações de mercúrio, foram utilizados 4 fragmentos de Mata
Atlântica de baixada na região do Imbaú, município de Silva Jardim, RJ, que se diferenciam em tamanho,
(“Afetiva”, “Estreito”, “Vendaval” , “Imbaú”) e um fragmento de Mata Atlântica da Reserva União,
localizado no distrito de Rocha Leão, município de Rio das Ostras, RJ. Dentre estes, três são considerados
fragmentos pequenos (“Afetiva” 19 ha, “Estreito” 21 ha, “Vendaval” 26 ha) um intermediário (Imbaú 130
ha) e um grande (“União” 800 ha).
As coletas de solo foram realizadas utilizando um trado manual ou pá de material plástico. Após
eliminar a cobertura de serrapilheira, foi retirada uma camada aproximadamente 10 cm, que integraria a
deposição seca e úmida considerando-se também a decomposição de matéria orgânica. Depois de coletadas,
as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos transparentes, para transporte até o laboratório (Silva,
1993). Estas amostras foram gentilmente cedidas pelo Dr. Marcelo Trindade e Dra. Dora Villela - do
Laboratório de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF.
A concentração de Hg foi determinada através de espectrofotometria de emissão atômica com
plasma induzido e acessório de geração de hidretos, no equipamento ICO/ AES Varian série Liberty II.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A concentração média de Hg de todas as amostras de todos os fragmentos estudados foi de 126,5 ±
37,01 µg.Kg-1. Dentre os fragmentos analisados, o da Fazenda Vendaval apresentou a maior média para o
Hg ( 180,9 ± 19,9 µg.Kg-1), seguida da Fazenda Imbaú (133,7 ± 11,7 µg.Kg-1) (Tabela 1). Foram
observadas diferenças significativas entre as concentrações de Hg no solo das matas estudadas (p<
0,000003). A análise das médias das concentrações de mercúrio entre as áreas de borda e de interior das
matas estudadas, não identificou diferença significativa em nenhum dos fragmentos estudados (p>0,05).
Não foi encontrada diferença significativa entre os tamanhos dos fragmentos e a concentração de Hg no
solo (p=0,3404).
Segundo Primo (2000), o valor médio de Hg para os solos da região Norte do Estado do Rio de
Janeiro (68 µg.kg –1), se apresenta próximo da média mundial e da média do Canadá (70 µg.kg –1), ficando
bem abaixo da média na Europa de 300 µg.kg –1 (Mitra, 1986). Destacam-se, porém, os solos de mata da
região, que apresentam concentrações de Hg acima dos demais solos.
Comparando a faixa de variação das matas do presente estudo, com outras áreas de florestas
(Tabela 2), observa-se que os valores extremos se mantêm abaixo da maioria dos estudos, entretanto os
valores ficam dentro da faixa obtida para áreas do Rio Madeira descritas por Malm et al., (1991), e da
Região Norte Fluminense, descrita por Primo (2000).
Segundo Primo (2000) existe uma nítida tendência de acumulação de Hg nas matas da região
Norte Fluminense, estando provavelmente associada a um maior conteúdo de matéria orgânica presente
nestes solos. Além disto, a localização destas matas nas proximidades da área de plantio intensificaria a
deposição atmosférica do mercúrio que ficaria retido nos solos associado à matéria orgânica.

Tabela 1. Concentração média e desvio padrão de Hg em solos de todos os fragmentos estudados.
FRAGMENTOS
Hg
Hg Borda
Hg Interior
Fz. Afetiva (n=8)
114,9
116,1
113,6
(± 9,3)
(±5,6)
(±12,2)
Fz. Estreito(n=8)
103,2
90,3
116,1
(± 38,7)
(± 20,6)
(±49,1)
Fz. Vendaval (n=4)
180,9
173,1
188,8
(± 19,9)
(±12,9)
(±24,5)
Fz. Imbaú (n=8)
133,7
139,3
128,1
(± 11,7)
(± 10,7)
(± 10,4)
Res. União (n=8)
126,9
124,8
129,0
(±48,6)
(± 43,1)
(± 56,7)
126,5
128,72
135,12
Média Total dos Fragmentos
(± 37,01)
(±30,5)
(±30,7)

Tabela 2. Quadro comparativo entre as médias das concentrações de Hg em solos de matas do presente
estudo com outros estudos.
Local
Hg (µg.kg-1)
Referência
Floresta Amazônica próxima ao Rio Madeira
30 - 340
Malm et al., (1991)
Floresta na Amazônia (área de garimpo)
420 - 9900
Malm et al., (1991)
Floresta Porto Velho Rondônia
100 - 950
Pfeiffer et al., (1991)
Crixás Goiás (Floresta)
270 - 1280
Andrade, et al., (1988)
Matas do Norte Fluminense
Primo (2002)
63 – 298
Matas no presente estudo
52 – 551
Inicialmente era esperada uma média menor das concentrações de mercúrio para os fragmentos em
relação às médias das matas da região Norte Fluminense, uma vez que os fragmentos se encontram
cercados por matrizes aparentemente sem remobilização de mercúrio para a atmosfera, e em áreas mais

distantes de cultivos de cana de açúcar. Os resultados esperados foram contrariados, provavelmente por
uma subestimada avaliação do transporte atmosférico do mercúrio proveniente da região norte fluminense,
que apresenta aparentemente maior alcance e nível de complexidade.
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Resumo
O objetivo dessa contribuição é comparar dados geoquímicos de composição molecular (MCI) de inclusões fluidas (IFs)
presentes em amostras situadas a 5379-5382m de profundidade com dados do óleo do reservatório situado a 3066,69m de
profundidade do mesmo poço. Análises petrográficas revelaram que as amostras do intervalo 5379-82m mostraram valores
GOITM entre 9,6%-19,0% compatíveis com uma paleo-coluna de óleo, sendo possível analisá-las geoquimicamente. Ao
contrário, as análises petrográficas das amostras do reservatório mostraram valores GOITM que não permitiram obter o
volume necessário de óleo para se analisar geoquimicamente. Assim, os dados do óleo do reservatório foram feitos pelo
CENPES/PETROBRAS em amostras obtidos por testes de formação a cabo. Análises geoquímicas do óleo das IF
mostraram ser não-biodegradados, formado de uma rocha geradora argilosa, pobre em carbonato (folhelho) marinha e do
Cretáceo Superior, depositada em um ambiente sub-óxido com input limitado de matéria orgânica terrestre. O óleo
apresenta maturidade na janela do óleo, sendo mais maduro que o óleo do reservatório, que por sua vez, é altamente
biodegradado, de origem lacustre. Assim, visto que as análises geoquímicas mostram diferenças entre o óleo das IFs e o
óleo do reservatório, sugere-se que eles pertençam a sistemas petrolíferos diferentes.
Key-Words: petroleum inclusions, crude oil, molecular composition
Introduction
Oil-bearing fluid inclusions offer a unique opportunity to learn about the distribution and composition of petroleum in the
geologic past. We here report that geochemical analyses show that the fluid inclusion oil (FI oil) is interpreted to be trapped
early in the fill history and have an overall discrepancy to currently reservoired crude oil (RFT oil). We have chosen the RJ2 well on Brazilian marginal basin as example.
Methods
We investigated RJ-2 samples using the GOI™ (Grains containing Oil Inclusions) and MCI (Molecular Composition of
Inclusions) techniques. GOI values express the abundance grains containing oil inclusions as a percentage of the total
number of framework grains. Values above 5% indicate paleo-oil zones and are orders of magnitude higher than those
observed e.g. in migration paths. Details on GOI technique is found in Eadington et al. (1996). MCI method involves the
extraction of oil trapped in inclusions after a rigorous clean-up procedure of the mineral concentrates of the samples with
high GOI values. The oil recovered is then analyzed in the same way as for conventional oils or source rock extracts. Since
the geochemistry of oil inclusions provides a snapshot of the reservoir geochemistry at an earlier filling stage, this
information is very useful to constrain the fill history of the petroleum accumulations in the geologic past. Details on MCI
method and examples of geological applications are outlined in George et al. (2004).
Distribution of hydrocarbon in the well
GOI determinations and petrographic observations by optical and fluorescence microscopy, and cathodoluminescence by
SEM analyses were done on three intervals from RJ-2 well (Fig 1). The interval 3066 m to 3075 m contains producible oil,
while in the intervals 4875-4905 m and 5355-5400 m were found oil shows.
A GOI value of 5.3% for a sample from 3066-69 m in RJ-2 is at a magnitude observed in current and palaeo-oil zones, and
palaeo-oil zone is interpreted at that depth. The oil inclusions typically occur in the detrital grains as single, isolated
inclusions often less than about 4 µm in size. The fluorescence colors of near blue, near white, and yellow-orange occur in
similar proportions of inclusions.
GOI values of 0.7% to 2.0% in three samples from 4875 m to 4908 m are interpreted to provide strong evidence for oil
migration. GOI values of 9.6% to 19% for five samples from 5370 m to 5391 m are at a magnitude that is only observed in
oil zones, and these samples are interpreted to have been palaeo-oil zone at the time that fluid inclusions were trapped in
quartz and feldspar grains. The petrographic attributes of the oil inclusions in these samples differ from other depth
intervals; within grains oil inclusions are more abundant, larger, many have moving vapor bubbles, and a high proportion of
the inclusions have near-blue fluorescence (Fig. 2).

There were too few oil inclusions with too small size to enable successful MCI analysis on the oil zone sample (3066-3069
m); thus we used the geochemical data from CENPES/PETROBRAS data bank (RFT oil). The low GOI values (0.7-2.0%)
in the intermediate oil show (4878 to 4908 m) also unable MCI analyses and will not be referred here after. However, the
amount of oil recovered from inclusions in the palaeo-oil zone sample (5379-5382 m) was significantly above the system
blank and outside rinse blank for all monitored compound classes, giving very high confidence in the integrity of the data
for this sample (Fig. 3). These data include aliphatic hydrocarbon distributions, acquired using off-line method.
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Fig. 1 - Lithology and GOI depth logs for the 3063-3075 m, 4875 – 4908 m and 5367 – 5391 m intervals in RJ-2. The GOI
values are plotted as percentages and lithology is based on the description of the cuttings samples.

Fig. 2 - Photomicrographs showing fluorescing oil inclusions in feldspar grain in sample from the 5367-5391 m interval:
(A) ultraviolet illumination and transmitted light; (B) ultraviolet illumination.

2

MCI Results
n-Alkanes and isoprenoids
Shallower crude oil (3066-3069 m) is biodegraded (Fig. 3a). There is no indication that the RJ-2 5379-5382 m FI oil sample
has been affected by in-reservoir processes such as biodegradation, water washing or evaporative fractionation since nalkane distribution pattern is uniform and close to that of a normal or unaltered oil on either side of the unimodal maximum,
and there is no unresolved complex mixture (UCM) hump observed in the m/z 85 mass chromatogram (Fig3b); so the lack
of biodegradation in the FI oil may be due to reservoir temperatures being above the threshold of 80ºC or it was trapped
prior to any biodegradation occurring in this well.
The isoprenoids Pr/n-C17 and Ph/n-C18 ratios for FI oil suggest a maturity level within the early oil generation window (Fig.
3b) while these ratios for RFT oil are higher. The Pr/Ph ratio (Fig. 3b) is consistent with deposition of organic matter under
suboxic conditions (Didyk et al., 1978).
Biomarkers
The FI oil C26/C25 tricyclic terpane ratio is lower than 1.0, which is evidence against a lacustrine depositional environment.
This is confirmed by the RTF oil that has a C21/C23 tricyclic terpane ratio lower than 1.0, whereas the FI oil has a value of
1.0, more similar to typical marine oils (Fig. 3c).
The Ts/Ts+Tm ratio of FI oil is greater than the RTF oil indicating a peak oil window maturity. The FI oil is a more mature
fluid than the RTF crude oil (Fig. 3d) confirming the interpretation done by the Pr/n-C17 and Ph/n-C18 ratios.
Gammacerane in the FI oil is in low relative abundance, what discard an anoxic depositional environment or hypersalinity
for the source rock of the FI oil. Gammacerane in the RFT oil is higher indicating lacustrine oil (Fig. 3d).
The extended tricyclic terpanes (ETR). with carbon numbers > C28 are present, extending to at least C35 (Fig. 3d), is
moderate, consistent with a source rich in algal and bacterial organic matter. Oleanane is absent indicating that the source
rock of the FI oil is non-terrestrial or older than the Cenomanian age (Fig. 3d).
The presence of hopane demethylated in the RTF oil is also indicative of biodegradation (Fig. 3d)
The nordiacholestane and norcholestane ratios for the FI oil suggest that it was derived from a Cretaceous source rock
(Holba et al., 1998 - Fig. 4a). Diasteranes dominate over steranes [(C27-29 βα diasteranes/(ααα+αββ steranes)] is indicative
of a clay-rich source rock (Fig. 4a). Domination by C27 diasteranes (C27:28:29 αββ steranes = 53:21:26) points toward a
source rock low in terrestrial organic matter. C29/30 αβ hopanes ratio for FI oil is lower than 1 and low abundance of C30
norhopanes indicate that the source rock is not carbonatic (Fig. 4a). The presence of C30 steranes in the FI oil point to the
interpretation of marine depositional environment (Fig. 4a).
The TPP [(Ta+Tb)/C27 βα diasteranes (m/z 259 )] is 0.16 for the FI oil while for the RFT oil is 0.72. These values are
consistent with a marine deposition environment for the FI oil and a lacustrine for the RFT oil (Holba et al., 2000 - Fig. 4b).
Conclusions
1.
2.
3.
4.

5.

GOITM of oil zone sample from 3066-69 m depth are compatible with current and palaeo-oil zones (5.3%) but MCI
attempted was not successful;
GOITM values of 9.6% to 19% for oil-show samples from 5379-5382 m depth indicate the presence of an oil leg when
fluid inclusions were trapped. They were successfully analyzed by using the off-line MCI method.
Lack of biodegradation in the RJ-2 FI oil may be either due to reservoir temperatures above the threshold of 80ºC or it
was trapped prior to any biodegradation occurring in this well;
The FI oil was generated from a clay-rich and carbonate-poor marine shale source rock of Upper Cretaceous age, which
was deposited in a suboxic environment with only limited terrestrial organic matter input. The FI oil has peak oil
window maturity, being a more mature fluid than the crude oil.
According to geochemical analyses the crude oil is a severe biodegraded lacustrine oil. Consequently, the FI oils have
overall dissimilarity to currently reservoired crude oils, and thus they probably belong to different petroleum systems.
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Fig. 3 – (a) gas chromatogram of crude oil from 3069.5 m reservoir in RJ-2 well interpreted as a lacustrine saline severely
biodegraded oil; (b) Partial m/z 85 mass chromatograms for FI oil (5376-82 m - RJ-2 well), interpreted as a marine, nonbiodegraded oil; (c) Partial m/z 191 mass chromatograms (tricyclic) for FI oil and RTF oil; (d) Partial m/z 191 mass
chromatograms (pentaclyclic) for FI oil and RTF oil.
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Fig. 4 – (a) Partial MRM chromatograms for the fluid inclusion oil showing the distribution of C26, C27, C28, C29 and C30
diasteranes and steranes. (b) Partial m/z 259 mass chromatograms showing TTP values: low value for FI oil and high value
for RFT oil indicating respectively marine and lacustrine oils.
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Abstract. The use of underground water in the public provisioning can be usually an attractive alternative
for the superior quality when compared with the superficial waters, in relation to the contamination for
domestic sewers and even industrial waste and also for suffer a smaller influence of the dry wet season
that can restrict the volume of water captured superficially.
In some districts of the Northwest Area of the State of São Paulo the public provisioning is made mainly
by reception of underground water of the Guarani aquifers, through tubular wells. However, in some
places of that area exists the occurrence of Selenium with concentrations above the allowed by the
Ministry of Health, for underground waters.
In this work the monitoring of Se was realized in four wells of the Northwest Area of the State of São
Paulo, to follow the variation of the concentration of that element for a hydrologic cycle.
Key words: selenium, groundwater, water quality
1. Introdução
A crescente urbanização desordenada acarreta problemas quanto à qualidade das águas,
inundações, erosão e assoreamento, ampliando assim os conflitos existentes quanto ao uso para
abastecimento, hidroeletricidade, lazer e transporte. Com o crescimento desordenado as águas doces do
estado refletem seu uso e ocupação do solo.
Os efeitos de metais tóxicos em águas naturais e de abastecimento público podem ser essenciais
ou perigosamente tóxicos, dependendo das concentrações. Alguns metais como Hg, Cd, Pb são tóxicos e
não tem qualquer efeito benéfico para o consumidor da água, sendo que outros como o selênio, têm efeito
benéfico dependendo da concentração. Em águas naturais, os metais podem estar solúveis, em
precipitados inorgânicos, em suspensão (adsorvidos em partículas que se mantém na massa líquida),
incorporados por organismos vivos e, também ligados a compostos orgânicos. As formas em que estes
metais são transportados na água dependem de inúmeros fatores de natureza física, química e biológica.
Nos municípios da Região Noroeste do Estado de São Paulo o abastecimento público é feito
principalmente por captação de água subterrânea do aqüífero Guarani, por meio de poços tubulares. Este
aqüífero é composto por arenitos das formações Pirambóia na base e Botucatu no topo.
A utilização da água subterrânea no abastecimento público pode vir a ser uma alternativa
atraente em virtude da qualidade geralmente superior quando comparada com as águas superficiais, em
relação à contaminação por esgotos domésticos e até mesmo industriais e também, por sofrerem uma
influência menor da sazonalidade pluviométrica que pode restringir o volume de água captado
superficialmente (Borba et al, 2004).
Entretanto, em alguns locais dessa região, existe a ocorrência de Se com concentrações acima da
permitida pelas normas recomendadas pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, nas águas
subterrâneas.
Neste trabalho foi realizado o monitoramento do Se em quatro poços da Região Noroeste do
Estado de São Paulo, para acompanhar a variação da concentração desse elemento por um ciclo
hidrológico.
1.1 Selênio
O selênio é um elemento essencial ou tóxico para homens e animais dependendo da
concentração na qual é administrado. Sua deficiência é responsável por cardiomiopatias, distrofia
muscular e desordens na reprodução em várias espécies animais. A quantidade encontrada no sangue
humano é de cerca de 100 ng/mL, mas pode variar em função da idade, fatores médicos e região na qual o
indivíduo vive (Aleixo, 2000). O selênio é um elemento essencial para o homem e seu estudo é de grande
interesse devido às suas propriedades anti-oxidantes e anti-cancerígenas. No entanto, este elemento
apresenta um pequeno intervalo de concentração entre o nível essencial e o toxicológico, onde doses
tóxicas são somente 100 vezes maiores do que aquelas necessárias para as funções fisiológicas (Coelho,
2004).

A concentração de selênio depende das condições do solo, alimentação e método de preparação
dos alimentos (Aleixo et al, 2000).
É um elemento que tem a particularidade de possuir um odor pronunciado bastante desagradável
e que ocorre no estado nativo juntamente com o enxofre ou sob a forma de selenetos em certos minerais,
como (CuAgSe), (PbSe), (Ag2Se), ((CuTlAg)2Se) e (PbCuSe). As principais fontes de selênio são,
todavia, os minérios de cobre, dos quais o selênio é recuperado como subproduto nos processos de
refinação eletrolíticas. Os maiores produtores mundiais são os EUA, o Canadá, a Suécia, a Bélgica, o
Japão e o Peru.
O selênio ocorre em quantidades traço na pirita (FeS2) e outros sulfetos de metais pesados. É um
elemento relativamente raro, representando 0,09% da crosta terrestre.
Os dois maiores produtores mundiais de pirita são o Japão e os Estados Unidos, seguidos por
Espanha e Itália.
No Brasil, a pirita é encontrada em Ouro Preto (Minas Gerais), Rio Claro (Rio de Janeiro) e nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não constam registros de produção comercial de
selênio no país (Tratamento de água).
O selênio elementar é relativamente pouco tóxico. No entanto, alguns dos seus compostos são
extremamente perigosos. Concentrações de seleneto de hidrogênio, superiores a 0,1 miligramas por metro
cúbico de ar, podem ser bastante prejudiciais ou mesmo letais. A exposição a vapores que contenham
selênio pode provocar irritações dos olhos, nariz e garganta. A inalação desses vapores pode ser muito
perigosa devido à sua elevada toxicidade (Tratamento de água).
O selênio encontrado no meio ambiente é proveniente de fontes naturais (processos geofísicos e
biológicos) e fontes antropogênicas (processos industriais e agricultura). As primeiras são provavelmente
responsáveis pela presença de selênio no ambiente, enquanto as demais são responsáveis pela
redistribuição deste no ambiente (Cabral).
O selênio entra na cadeia alimentar, de maneira natural, através do consumo de alimentos (a
ingestão típica é de 20 a 300 µg/dia) e artificialmente como atividade do homem na agricultura, processos
industriais, uso de cigarros e medicamentos, que também pode transportar selênio para a dieta alimentar
do ser humano (Cabral).
A deficiência de selênio pode causar: mialgia, degeneração pancreática, sensibilidade muscular e
maior suscetibilidade ao câncer. Por outro lado, o excesso de selênio pode provocar fadiga muscular,
colapso vascular periférico, congestão vascular interna, unhas fracas, queda de cabelo, dermatite,
alteração do esmalte dos dentes, vômito (Vitaminas & Sais Minerais).
Em alimentos o limite de 3 mg/l é considerado razoável.
Sob condições naturais, a concentração de selênio nas águas varia geralmente de 0,3 a 3 µg/L. As
propriedades organolépticas da água podem ser afetadas a partir de concentrações de 10 a 25 µg/L (odor).
Águas superficiais apresentam níveis de selênio menores do que as encontradas nas águas subterrâneas.
(Ribeiro, 2005).
A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, que estabelece uma classificação
das águas quanto ao uso e também determina os limites de contaminantes, estabeleceu o limite máximo
de 0,01 mg/L para água doce classe I.
A água potável para o abastecimento público, deverá atender ao valor máximo permitido de 0,01
mg/L segundo a PORTARIA N.º 518, DE 25 DE MARÇO DE 2004 do Ministério da Saúde.
2. Material e método
As amostras de água foram coletadas trimestralmente de março de 2006 a março de 2007 (um
ciclo hidrológico) em cinco poços da Região Noroeste do Estado de São Paulo. As amostras foram
coletadas em frascos de polietileno com capacidade de 250mL, previamente descontaminados e
aciduladas com HNO3 P.A. e armazenadas a 4°C até análise. Antes das análises, as amostra foram
filtradas através de uma membrana de acetato de celulose de 0,45µm (Millipore).
A determinação de Se total foi realizada por espectrometria de absorção atômica com forno de
grafita, utilizando o espectrômetro de absorção atômica Aanalyst 800, Perkin Elmer com corretor Zeeman
longitudinal e tubos de grafite pirolítico com plataforma de L´Vov integrada.
3. Resultados e Discussões
As amostras de água foram coletadas em quatro poços tubulares da Região Noroeste do Estado
de São Paulo. Este aqüífero é composto por arenitos das formações Pirambóia na base e Botucatu no topo.
Foram medidos os principais parâmetros físico-químicos, conforme mostra a Tabela 1.

As concentrações de Se total determinadas nas amostras de água dos quatro poços variaram de
13 a 17 µg/L, valores acima do valor máximo permitido para consumo humano (Tabela 2), que é de 10
µg/L (FUNASA, 2001 in Borba, 2004) e não sofreram grandes alterações ao longo do período de coleta.
Um aspecto importante sobre a presença de Se nessa região é que esta está restrita aos quatro
poços monitorados. Foram realizadas as mesmas análises em amostras de um poço próximo aos quatro
poços estudados (distante 40 km) que também capta água do aquífero Guarani e, não foi observada a
presença de Se.
Segundo Campos (1993 in Mapa de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, 2005), as águas
do aqüífero Guarani são predominantemente bicarbonatadas cálcicas e apresentam temperaturas de 22 a
27ºC, pH de 5,4 a 9,2 e salinidade inferior a 50 mg/L, na área aflorante. Na área confinada, a temperatura
varia de 22 a 59,7ºC, o pH de 6,3 a 9,8 e a salinidade de 50 a 500 mg/L. As águas são predominantemente
bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas sódicas e, subordinadamente, sulfatadas – cloretadas sódicas. Os
valores de temperatura, pH, salinidade e de íons cloreto, sulfato e sódio, aumentam no sentido do
confinamento.
Tabela 1. Composição química das amostras de água subterrânea.
PARÂMETROS
PONTOS AMOSTRADOS
( * ) V.M.P
Nº PONTO DE COLETA
=>>
P - 01
P - 02
P - 03
P - 04
56
56
55
56
Temperatura da Amostra
ºC
33
33
30
36
Temperatura do Ar
ºC
Cloro Residual Livre
mg / L
11:10
12:00
10:35
14:10
Horário da Coleta
h
0
0
0
0
Cor
15 UH
0,21
0,10
0,10
0,23
Turbidez
5 UT
9,57
9,54
9,57
9,54
p.H.
6,0 a 9,5
2,9
4,8
7,7
4,8
Dureza Total
500 mg/L CaCO3
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Aluminio
0,20 mg/L
0,725
0,725
0,641
0,735
Fluoreto
1,5 mg/L
112,0
111,0
111,0
108,0
Alcalinidade Total
mg/L CaCO3
62,0
65,0
67,0
62,0
Alcalinidade Bicarbonato
mg/L CaCO3
50,0
46,0
46,0
46,0
Alcalinidade Carbonato
mg/L CaCO3
35,3
43,8
47,3
36,8
Cloretos
250 mg/L Cl
0,1
0,1
0,1
0,1
Nitrogênio Nitrato N,
10 mg/L N,
189
205
211
178
Sólidos Totais Dissolvidos
1000 mg/L TDS
74,0
73,0
73,0
60,0
Sodio
200 mg/L Na
<0,02
<0,02
0,04
<0,02
Ferro Total
0,30 mg/L Fe
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Manganês
0,10 mg/L Mn
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Zinco
5 mg/L Zn
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Cobre
2 mg/L Cu
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Cromo Total
0,050 mg/L Cr+
394
429
445
380
Condutividade Específica
uS
<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Mercúrio
0,001 mg/L
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Antimônio
0,001 mg/L
0,005
0,005 <0,005 <0,005
Arsênio
0,01 mg/L
0,017
0,017
0,017
0,019
Selênio
0,01 mg/L
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cádmio
mg/L
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chumbo
mg/L
0,02
0,03
0,04
0,05
Bário
0,7 mg/L
( * ) Valores máximos permissíveis - estabelecidos pela portaria 518.

P - 05
28
30
10:15
0
0,20
6,28
27,0
<0,02
0,136
20,0
20,0
0,0
5,0
4,6
41
3,0
<0,02
<0,02
0,12
0,14
<0,02
86
<0,0005
<0,001
<0,005
<0,005
<0,001
< 0,005
0,24

Tabela 2. Concentração de Se (µg/L) nos poços amostrados.
DESCRIÇÃO
POÇO 01
POÇO 02
POÇO 03
POÇO 04
POÇO BRANCO

Março
15
14
14
15
< 1,0

Junho
13
14
13
15
< 1,0

Setembro Dezembro
13
15
13
15
13
16
14
17
< 1,0
< 1,0

Março
16
15
16
17
< 1,0

Em termos de potabilidade, o DAEE (1974, 1976, 1979b in Mapa de águas subterrâneas do
Estado de São Paulo, 2005) recomenda apenas cuidado com a presença de eventuais contaminantes tais
como: nitratos, principalmente na área aflorante devido à existência de fossas negras ou à aplicação de
insumos agrícolas; ferro, originário da água dos basaltos ou da dissolução da tubulação dos poços e flúor,
originado mais provavelmente da decomposição de minerais presentes nas rochas sedimentares do
aqüífero.
4. Conclusões
Como pode-se notar não há referência à presença de Se nas recomendações do DAEE em termos
da potabilidade das águas do aqüífero Guarani e portanto, a explicação para os altos teores de Selênio
encontrados nos poços estudados necessita de maiores informações e, concomitantemente, de mais
pesquisas. Porém, pelo resultados obtidos (Tabela 2) pode-se observar que o teor de selênio não sofre
grandes influências da sazonalidade.
Devem ser realizadas mais investigações e análises geoquímicas, além da determinação do uso e
ocupação do solo, estudos hidrogeológicos e determinação do escoamento superficial.
5. Agradecimentos: FAPESP projeto N0 0306419-1, SABESP.
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PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO SEQÜENCIAL PARA AVALIAR O
POTENCIAL DE REMOBILIZAÇÃO DE ARSÊNIO A PARTIR DE
DEPÓSITOS ANTIGOS DE REJEITO
Fernando L. Pantuzzo, Virginia S.T. Ciminelli
NovaS – Inovação e Serviços –
Depto. Engenharia Metalúrgica e de Materiais – UFMG, ciminelli@demet.ufmg.br,
Rua Espírito Santo, 35/206- 30160-030 - Belo Horizonte – Minas Gerais - Brazil

ABSTRACT
The As chemical distribution and mobility were investigated in arsenical mud, 6-22 years aged, sampled from 3 pits
(pits A, B and C) from a Au beneficiation plant. The residues were generated through the As precipitation in limeneutralization/iron-coprecipitation processes. A sequential extraction protocol (SEP) was adapted to access the As
distribution in those specific residues (rich in gypsum/very poor in sulphide). Complementary methods (SEM-EDS,
XRD and XAS) were also applied to investigate the As associations and oxidation states in solid phase. SEP results
indicated that, even in the case of a very extensive water-leaching, the bulk-masses in the pits would be reduced up to
70%; mobilizing only 2%Astotal (pit C) and 3.5%Astotal (pits A-B). SEP and instrumental approaches results showed that
As is present essentially as As(V), associated predominantly with Fe (smaller associations with Ca - probably Caarsenates, Al or even Mn and Zn) trough sorption/coprecipitation mechanisms. About 17-38% Astotal was found in the
sorbed fraction of SEP. The current low relative amount of calcium and high relative amount of iron in the oldest pits A
and B, suggest that fractions of As was simultaneously released with gypsum partial solubilization, being re-adsorbed
partially on the remaining Fe-bearing amorphous phases.
Palavras-chave: arsenic; sequential extraction; mine tailing.

1.

INTRODUÇÃO

Desde meados da década de 1980, minérios de duas importantes minas de ouro do Quadrilátero Ferrífero (minas
Cuiabá e Raposos) são beneficiados na usina de Queiroz, situada no município de Nova Lima/MG. Ali, um minério
refratário contendo ouro finamente disseminado em uma matriz de sulfetos (predominantemente pirita) é recuperado
através dos processos de ustulação-cianetação. O arsênio originário do minério é volatilizado na forma de trióxido de
arsênio na etapa de ustulação, absorvido em fase aquosa nas torres de lavagem de gases e finalmente removido através
de processos de coprecipitação com ferro e neutralização com cal. Os resíduos sólidos resultantes (lamas arsenicais) são
então dispostos em valas impermeabilizadas (escavadas na superfície do terreno), localizadas na área de influência da
usina. Devido ao risco potencial que os rejeitos e resíduos arsenicais representam ao ambiente, suas estabilidades de
curto e longo prazo têm sido amplamente estudadas na literatura. De acordo com Ritcey (2005) existem poucos
trabalhos focalizando a estabilidade de lamas arsenicais produzidas em condições industriais e submetidas a condições
de intemperismo do ambiente de disposição. Neste trabalho, pioneiro na região, lamas arsenicais com idade entre 6 e 22
anos, amostradas em 3 valas da Planta de Queiroz, foram estudadas para avaliar a mineralogia do arsênio e sua
mobilidade atual. Para isto, foi desenvolvido um protocolo de extração seqüencial que foi aplicado juntamente com
métodos mineralógicos tradicionais. Portanto, os objetivos do presente estudo foram adaptar e otimizar um protocolo de
extração seqüencial (PES) específico para aplicação nesse tipo de resíduo arsenical, sendo que métodos instrumentais
de análise mineralógica foram utilizados para ambos: auxiliar a adaptação do PES e, juntamente com ele, avaliar a
distribuição e especiação do arsênio nesses materiais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Amostragem - Um total de 29 amostras foram coletadas, através de 11 poços distribuídos nas 3 valas de resíduo. As
amostras foram colocadas em sacos plásticos, secas em estufa a 40 °C, homogeneizadas e peneiradas (180 µm, 80
Mesh Tyler) para os ensaios químicos e procedimentos de extração sequencial. Devido ao mesmo processo de geração,
as amostras das valas A e B foram, na maioria das vezes, analisadas conjuntamente neste trabalho.
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2.2 Ensaios Analíticos - Massas brutas de resíduos foram analisadas após digestão tri-ácida (HClconc.+HNO3conc.+
HFconc.). Ca, Fe, Al, e As foram analisados através de espectromeria de absorção atômica com chama (FAAS). C e S
totais foram determinados através de queima em um equipamento LECO modelo HF-100 Inductor Furnace/CS 244
Carbon/Sulfur - Determinator System. Ca, Fe, Al e As nos lixiviados das extrações seqüenciais foram analisados por
FAAS e ICP-MS. Difratometria de raios-X foi realizada através de um equipamento PHILIPS PW 1710
diffractrometer, utilizando anodo de cobre (radiação Cukα) e monocromador de cristal de grafite. Os ensaios foram
corridos entre 3º e 80º 2 , com incrementos de 0,06 2 e contagens de tempo de 1s e 3s. A mineralogia foi também
examinada através de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) JEOL JSM-6360LV, acoplado com um
espectrômetro dispersivo de energia THERMOMORAN modelo Quest. As análises por extração seqüencial
constituíram-se de 1+6 passos em dois blocos, conforme sumarizado na Tabela I. A realização do passo 1 em recipiente
distinto (béquer), constitui uma novidade nesse tipo de procedimento. Os passos 2 a 6 foram realizados
sequencialmente em tubo de centrífuga, e a fração residual em recipiente de forno micro-ondas. Espectros XANES (Xray Absorption Near Edge Structure) da borda K do As (11868 eV) foram obtidos em uma linha XAS (X-ray
Absorption spectroscopy) em 1,37 GeV e 250 mA, utilizando-se monocromador de Si (cristal duplo) calibrado com a
borda L1 do Au (11918 eV) e detector de Ge 15 elementos (Camberra Industries).
Tabela I- Sumário do protocolo de extração seqüencial adotado
Fração

Reagente

Procedimento

Referência

Bl.

Passo

I

1

Solúvel (gesso; sulfatos solúveis) 600 mL água deionizada

1h agitação; T25

2

Trocável (As ionicamente ligado) 25 mL 1,0 M NaNO3

1h agitação; T25

Cai et al. (2002)

3

Solúvel em pH 5 (Ca-óxidos;

1h agitação; T25

Cappuyns et al. (2002)

1h agitação; T70

Egreja (2000)

25 mL NaOAc/HOAc (pH 5)

(este trabalho)

possíveis Ca-arsenatos )
4

II

5

Fortemente adsorvida (As

25 mL 0,1M Na2HPO4/ 1,0 M HCl

adsorvido especificamente)

(pH 5)

Associada a fases amorfas

25 mL 0,4M NH2OH.HCl / 0,25 M

contendo ferro (óxihidróxidos

(modificado)
1h agitação; T50

Egreja (2000)

2h agitação; T80

Egreja(2000)

HCl

de ferro; coprecipitados Fe-As)
6

7

Associada a óxidos cristalinos

25 mL 4,2 M HC/Asc. Ac. 0,66% /

de ferro (goetita, hematita)

Na-citrate 0.88%

Residual

HClc /HNO3c /HFc = (4:2:2)mL

(modificado)
Digest. Mw

Cappuyns et al. (2002)

Notas: Bl = Bloco; T25 = 25 °C , T50 = 50 °C , T70 = 70 °C , T80 = 80 °C ; Asc. Ac.= ácido ascórbico. Mw = forno de micro-ondas; M = mol.L-1

3. RESULTADOS E DISCUSSAO
3.1 Composição Química- Os resíduos das três valas estudadas constituem-se principalmente de S, Ca, Fe e As, com os
resPEStivos teores médios (em %) apresentados a seguir. Valas A+B: S= 10,34; Ca= 13,47; Fe= 10,11; As = 2,27.
Vala C: S= 12,14; Ca= 16,37; Fe= 4,90; As = 3,88. A razão Fe/As, em massa, foi de 4,45 para o conjunto das amostras
das valas A+B, e 1,26 para as amostras da vala C. Os teores médios de C total foram muito baixos (< 0.1 %) indicando
não serem significativas as presenças de matéria orgânica e, principalmente, de carbonatos.
3.2 Mineralogia - Difrações de raios-X identificaram essencialmente o gesso (CaSO4.2H2O) como fase cristalina
presente, sendo que as fases secundárias contendo As não foram facilmente identificadas. Ensaios MEV revelaram o
material amorfo contendo arsênio ocorrendo como aglomerados e formando uma mistura agregada com os cristais de
gesso, de forma que massas de resíduos fixadas sobre cristais maiores, poderiam envolver outros de seus cristais
menores (ou mesmo outras partículas minerais)-Figura 01. A difração de raios-X das fases insolúveis, após extensa
lixiviação do gesso em água e (a 25 ºC) revelaram um material amorfo, com 2 bandas largas centradas em torno de 30-
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35º 2 CuKα e 59-62º 2 CuKα,, indicando a presença de um coprecipitado que atualmente é aceito como uma mistura
de ferrihidrita (2-linhas)-arsenical e escorodita amorfa. Entretanto, excetuando-se amostras da vala C, a presença de
ferrihidrita-2-linhas pôde ser individualizada em amostras das valas A e B através de ensaios térmicos associados com
DRX (não mostrado). As fases hematita, quartzo, muscovita e caolinita também foram identificadas em quantidades
mínimas. Os silicatos são visivelmente oriundos de impurezas nos precipitados de As: pequenos fragmentos de rochas
em meio à massa bruta de amostra. Ensaios EDS revelaram as presenças de As, Ca, Al, Si e Mn (por vezes, Zn) nos
aglomerados de As precipitado (Fig. 01). Para avaliar o estado de oxidação do As em fase sólida, os espectros XANES
foram coletados para os padrões de As(III) e As(V) - NaAsO2 e Na2HAsO4, respectivamente - e para 5 amostras
distintas (Vala A e C, 2 amostras; vala B, 1 amostra). Os resultados indicaram que todas as amostras analisadas contêm
essencialmente a espécie pentavalente, quando comparadas aos materiais de referência, ajustando-se ao valor E0 do
padrão de As(V) – 11871,64 eV (Fig. 01).
3.3 Extração Seqüencial - Condições do contato S/L apresentados para o PES (Tabela I), foram estabelecidos através
de ensaios cinéticos (passos 1 a 6), destacando-se os passos 1 e 4, pela sua importância em relação ao substrato das
amostras e à otimização alcançada. No primeiro caso (Passo1), levou-se em conta a predominância de gesso nos
resíduos (50-80% em massa) e a sua solubilidade em água a 25 oC, 2,23 g.L-1 (Perry e Green (1998). 1,0g de amostra
foi continuamente misturada com água em excesso (600 mL) a 25°C, e a condutividade eletrolítica (k) foi
periodicamente mensurada. Os valores de equilíbrio de k foram alcançados em torno de 1h. Portanto, este foi o tempo
escolhido para o Passo 1 do PES adotado (razão S/L = 1:600). Em se tratando do Passo 4, na maioria dos protocolos
envolvendo soluções fosfatadas, o tempo de extração do As especificamente adsorvido, em temperatura ambiente, pode
atingir até 24h (Keon et al., 2001). Aqui, utilizando-se HPO42- 0,1 mol.L-1/ HNO3 (pH 5) a 25 °C para a extração em 1g de
resíduo, também foi encontrado um longo tempo de reação, em conformidade com o intervalo citado. Entretanto,
ensaios para novas alíquotas, realizados em 70 °C (Egreja, 2000) resultaram em uma substancial otimização da
recuperação de As, após o tempo de uma hora de lixiviação.
As - O PES otimizado foi aplicado em diversas amostras a fim de se obter a distribuição do As, sendo que Fe, Ca e Al
também foram determinados, para fins de correlação. Os resultados demonstraram uma tendência global do
fracionamento do arsênio muito semelhante entre as amostras, (apresentado como valores médios, Fig. 02). A maior
parte do As foi extraída no passo 5 (57,1-74,8 %As, valas A-B; 53,3-69,1 %As, vala C), aqui indicando principalmente
coprecipitados Fe-As. Seguiu-se em importância relativa o arsênio fortemente adsorvido (18,8-32,9 %As, valas A-B;
22,2-37,3 %As, vala C) removido no passo 4. Em média, entretanto, o teor de As recuperado com a solução de fosfato
no passo 4 foi maior para o grupo de amostras das valas A-B (µ=28,3% vs. µ= 27,9%). Entre 1.5-3.5 %As (valas A-B)
e 1.0-2.0 %As (vala C) foram recuperados no passo 1, e a subsequente recuperação de As ionicamente ligado foi
significantemente menor, variando entre 0,2-0,4 %As (valas A-B) e 0,1-0,9 %As (vala C). Entretanto, a lixiviação em
pH 5 tamponado (Passo 3) foi a mais elevada em relação às duas anteriores, média de 3,7%As para as amostras das
valas A-B e 5,5% As para as amostras da vala C. Isto sugere alguma associação de As com o Ca remanescente dos dois
primeiros passos do PES, sendo a(s) fase(s) correspondente(s) lixiviadas no passo 3, conforme discutido a seguir.
Fe, Al e Ca - A maior recuperação de Fe ocorreu no passo 5 (76,0-89,7 %Fe, amostras das valas A-B e 88,0-94,4 %Fe,
amostras da vala C), sendo que os sólidos remanescentes apresentaram uma assembléia de fases cristalinas,
identificadas por DRX, incluindo hematita que foi, então, dissolvida no passo 6. A razão molar Fe/As na soma dos
passos 4 e 5 variou entre 3,9 e 7,0 para as amostras das valas A-B e 1,4-1,8 para as amostra da vala C. Esses resultados,
juntamente com os ensaios MEV/EDS confirmaram que o As ocorre nas lamas arsenicais principalmente como fases
amorfas contendo ferro, formada por mecanismos de co-precipitaçã/adsorção. As maiores razões molares Fe/As
descritas acima, sugerem, conforme a literatura, que o material atualmente nas valas A-B apresenta maior estabilidade
quanto à mobilidade (futura) do As. O Ca foi essencialmente recuperado no passo 1 (92,0-94,2 %Ca - amostras das
valas A-B e 90,5-94,7 %Ca - amostras da vala C), seguido pelo passo 3 (5,1-8,0 %Ca e 3,9-8,7 %Ca, respectivamente).
As massas de resíduo foram reduzidas em 50-70% com a lixiviação de sais (essencialmente gesso) no passo 1.
Entretanto, o Ca lixiviado em pH5 tamponado foi quem apresentou elevada correlação linear com o As
simultaneamente lixiviado (r2= 0,77 e 0,93, respectivamente) e indiretamente sugerem a presença de Ca-arsenatos, a
despeito de outras possíveis fontes de Ca (óxidos ou mesmo pequenas quantidades de calcita). No caso do alumínio, a
recuperação dentro da fração residual foi altamente significativa para as amostras das valas A-B (3,3-77,1 %Al), mais
ricas em impurezas silicatadas, mas a lixiviação com hidroxilamina/HCl (passo 5), foi também muito significativa
(11,3-66,1 %Al), seguida pelas recuperações nos passos 6 (6,8-16,5 %Al) e 3 (3,2-12,2 %Al). Para as amostras da vala
C, o alumínio foi principalmente recuperado na lixiviação com hidroxilamina/HCl (74,1-86,6 %Al) seguido pelas
lixiviações nos passos 3 (3,2-12,2 % Al), 7 (2,5-12,0 %AL) e 6 (0,2-4,1 %Al). Ao comparar o Al recuperado na fração
hidroxilamina/HCl, com a soma do As lixiviado nesta fração e na fração fortemente adsorvida, verificou-se elevada
correlação linear (r2= 0,98, amostras das valas A-B e 0,73, amostras da vala C ). Estes resultados sugerem alguma
contribuição do alumínio na remoção do As para a formação dos resíduos, através de mecanismos de coprecipitação/adsorção, assim como abordado para a associação Fe-As.
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Figura 01 – À esquerda, DRX demonstrando gesso (G) como fase cristalina predominante nas massas brutas de
amostras. O resíduo arsenical, agregado ao gesso, é essencialmente amorfo (difratograma inferior), onde o As ocorre
como As(V) (espectro XANES `a direita). Fe, Al, Ca, Si, Mn foram identificados via EDS (imagem inferior).

(i)

(ii)
Passos do PES
1

2

3

4

5

6

7

A-B 2.5 0.3 3.7 28.3 61.8 3.0 < 0.1
C 1.4 0.4 5.5 27.9 63.9 0.9 < 0.1
Figura 02 – Distribuição média do As (%) nas frações do PES para (i) o conjunto de amostras das valas A-B, e (ii) para
o conjunto de amostras da vala C, após extrações seqüenciais individuais. (Valas A+B: 6 amostras; vala C: 7 amostras).

5. CONCLUSÕES
Condições otimizadas de um protocolo de extração seqüencial (PES) foram estabelecidas para o estudo de resíduos
arsenicais em depósitos antigos de rejeitos. Os resultados do PES, juntamente com ensaios mineralógicos, confirmaram
que o arsênio encontra-se essencialmente como arsênio pentavalente, em fases amorfas secundárias, associado
predominantemente com ferro (através de mecanismos de co-precipitação/adsorção) e em menor quantidade com Al,
Ca e outros elementos (Mn, Zn). Deduziu-se que, nas lamas das valas A e B o arsênio encontra-se na forma de
coprecipitado com o ferro e também associado a oxi-hidróxidos de ferro (não identificados na vala C).. Os resultados
sugerem que juntamente com a dissolução de gesso, frações do As sólido ali presentes tenham sido remobilizadas, mas
parcialmente adsorvidas nas fases amorfas contendo ferro. As maiores relações Fe/As ((Fe/As)µ = 4,45), sugerem
menor tendência de remobilização de As ao longo do tempo futuro, em relação à vala C ((Fe/As)µ = 1,26). Os
resultados do PES ainda indicaram que, em caso de extensiva lixiviação aquosa da fase solúvel em água, o gesso, as
massas totais de resíduos poderiam ser reduzidas em até 70%, mobilizando simultaneamente até 3,5 %As.
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ABSTRACT
The main objective of this work was to determine the quantity, quality and stage of thermal evolution of the
organic matter from PM-10 core, located in the east part of Parnaiba Basin. The secondary objective was to provide
information that would help the characterization of the stratigraphic model of the Pimenteira Formation. For such,
palynofacies, organic facies, spore coloration index (SCI), fluorescence intensity (λmax), total organic carbon (TOC),
Rock-Eval pyrolysis and statistic analyses (Q-mode grouping) were made in 48 samples. Six palynofacies and four
organic facies were defined aiming the paleoenvironmental description and interpretation. In general, the analyzed
sections presented a deltaic sedimentation due to the high percent values of continental organic constituents, with the
exception of Intervals 3 and 4. These intervals represent a distal marine paleoenvironment sedimentation and are
interpreted as a register of significant transgressive event. The TOC values reach up to 2,78% and the hydrocarbon
source potential (S2) varies from 0,34 to 9,49 mg HC/g R. Interval 3 presents the higher S2 values. The occurrence of II
and III kerogen type were observed. The SCI analyse points out that the samples are in the onset of oil window for the
analyzed sections.
Key Words: Parnaíba Basin; Organic Facies; Devonian

INTRODUÇÃO
A bacia do Parnaíba localiza-se na região nordeste brasileira, ocupando uma área de aproximadamente 600.000
km2. Trata-se de uma bacia intracratônica, constituída principalmente por rochas paleozóicas. Praticamente todo o
conhecimento geológico adquirido até os dias de hoje é oriundo dos esforços exploratórios de companhias de petróleo.
Tais esforços, que se concentraram nas décadas de 60, 70 e 80, não apresentaram grandes resultados prospectivos. A
bacia do Parnaíba possui uma insuficiência de dados geológicos (estratigráficos, geoquímicos e geofísicos), dificultando
uma precisa avaliação do seu potencial petrolífero (Araújo, 2003 apud Young, 2006).
A Formação Pimenteira é considerada a principal unidade potencialmente geradora de petróleo da bacia. Esta
formação possui uma ampla distribuição geográfica, e em determinados locais alcança espessuras superiores à 500m
(Cunha, 1986). Os teores mais elevados de carbono orgânico total nesta formação são restritos a níveis de
radioatividade elevada, atingindo teores de 6% e isólitas máximas de 60m (Góes et al., 1990). O querogênio
predominante é do Tipos II e III (Rodrigues, 1995). Algumas seções da Formação Pimenteira encontram-se dentro da
janela de geração de petróleo, devido aos efeitos da subsidência e/ou intrusões ígneas (Rodrigues, 1995). Apesar de ser
a principal unidade potencialmente geradora de petróleo e apresentar correlações geoquímicas com acumulações
subcomerciais da bacia, a Formação Pimenteira carece de estudos mais conclusivos referentes à quantidade, qualidade e
grau de evolução térmica da matéria orgânica, principalmente na borda leste da bacia.
O principal objetivo deste trabalho é determinar quantidade, qualidade e grau de evolução térmica da matéria
orgânica de 48 amostras provenientes do testemunho PM-10 (borda leste da bacia) e fazer algumas inferências
estratigráficas com base na variação das palinofácies e das fácies orgânicas.
MATERIAL E MÉTODOS DE ESTUDO
Foram coletadas 48 amostras do testemunho PM-10 para a realização de análises de carbono orgânico total
(COT), pirólise Rock-Eval, palinofácies (Tyson, 1995; Mendonça Filho, 1999), fácies orgânica (sensu Jones, 1987),
índice de coloração de esporos (ICE) e microespectro de fluorescência. Tal testemunho, cedido pelo 4º Distrito do
DNPM, foi obtido no âmbito do projeto São Miguel do Tapuio (Albuquerque et al., 1972), que tinha como objetivo a
prospecção de urânio na borda leste da bacia do Parnaíba.
RESULTADOS
COT (Carbono Orgânico Total) e Pirólise Rock-Eval
Os teores de COT são baixos a moderados, variando de 0,1 a 2,8%, sendo associados com fatores
paleoambientais que controlam a produção e preservação da matéria orgânica: disponibilidade de nutrientes, litologia,
bioturbação, quantidade de oxigênio dissolvido na água e fatores paleoclimáticos. De maneira geral, os teores mais
elevados de COT estão associados à litologias de menor granulometria.
Os valores de S1 (hidrocarbonetos livres) são baixos, variando entre 0,01 e 0,16 mg HC/g rocha. Entretanto,
estes valores podem não ser os originais, pois podem estar depletados devido ao longo tempo de armazenamento das

amostras (cerca de 30 anos). Os valores de S2 (potencial de geração) são baixos a elevados, variando de 0,34 a 9,49 mg
HC/g rocha. Os valores mais elevados de S2 estão associados a rochas de menor granulometria. A Tmáx apresenta uma
variação entre 423 e 435°C. Os índices de hidrogênio (IH) e oxigênio (IO) variam entre 34 e 357 mg HC/g COT e 38 e
128 mg CO2/g COT, respectivamente. Os valores de IH e IO foram plotados no gráfico tipo Van Krevelen,
caracterizando querogênios dos tipos II e III.
Palinofácies e Fácies Orgânica
De maneira geral, as amostras do testemunho PM-10 apresentaram um predomínio do grupo palinomorfo (média
percentual de 61,4%) em relação ao total de componentes da matéria orgânica. O grupo fitoclasto é o segundo mais
abundante (média percentual de 18,2%), sendo o grupo da matéria orgânica amorfa (MOA) e o Spongiophyton os
menos representativos, apresentando uma média percentual de 14,5 e 5,9%, respectivamente. O Spongiophyotn não foi
computado em nenhum grande grupo da matéria orgânica, devido à incerteza em relação a sua origem. Seis palinofácies
foram criadas com o intuito de facilitar a compreensão da evolução da assembléia de constituintes orgânicos ao longo
da seção analisada. Estas palinofácies foram determinadas através dos diagramas ternários fitoclasto/MOA/palinomorfo
(Tyson, 1995), fitoclasto/MOA/microplâncton + zoomorfos (Souza, 2007) e esporo/prasinófita/acritarco (Souza, 2007).
A palinofácies F é caracterizada pelo predomínio do grupo fitoclasto em relação aos demais grupos da matéria
orgânica, ocorrendo com valores percentuais que variam entre 39 e 60%. A palinofácies PespF é diagnosticada pelo
predomínio do grupo palinomorfo em relação aos demais constituintes da matéria orgânica, apresentando valores
percentuais variando entre 42 e 73%, concomitante a uma grande contribuição do grupo fitoclasto (valores percentuais
entre 21 e 40%). O grupo palinomorfo é predominante na palinofácies Pesp (valores percentuais entre 54 e 77%), sendo
principalmente representado por esporos. Com base nas tendências de distribuição dos componentes orgânicos
particulados, é possível associar as palinofácies F, PespF e Pesp aos seguintes paleoambientes: plataforma proximal
(palinofácies F e PespF) ou transicional (proximal/distal) óxico com influência deltaica ou plataformal distal com
aportes fluviais originados por cheias catastróficas.
A palinofácies P é dominada por microplâncton marinho (prasinófitas e acritarcos), com valores percentuais
entre 32 e 65%, concomitantemente a um predomínio do grupo palinomorfo, ocorrendo com valores percentuais entre
61 e 90%. Na palinofácies Ppras o grupo palinomorfo é o principal constituinte da assembléia da matéria orgânica
(valores percentuais entre 52 e 77%), sendo dominado por algas prasinófitas. A ocorrência das palinofácies P e Ppras
são associadas a uma plataforma distal óxica a disóxica.
A palinofácies PM é caracterizada pelo predomínio do grupo palinomorfo (valores percentuais variando entre 42
e 63%) e uma grande contribuição do grupo da matéria orgânica amorfa (valores percentuais variando entre 24 e 33%).
Tal palinofácies é indicativa do paleoambiente plataformal distal ou proximal disóxica com baixa energia e pouco
oxigênio dissolvido na água (prasinófitas são extremamente pequenas, acritarcos ocorrem com baixa diversidade e
tamanhos e processos reduzidos, a maioria das cutículas encontram-se degradadas).
As fácies orgânicas foram classificadas de acordo com os parâmetros palinofaciológicos e organogeoquímicos
propostos por Jones (1987) (fluorescência da matéria orgânica, %matéria orgânica amorfa, %fitoclasto, COT, IH e IO).
Foram identificadas as fácies orgânicas CD, C, BC e AB, sendo a fácies C predominante. Estas fácies orgânicas são
associadas à paleoambientes de caráter anóxico-disóxicos (AB e BC) e flúvio-deltaicos proximal à plataforma
prodeltaica-óxica (C e CD).
A análise de agrupamento modo-Q foi utilizada com o intuito de facilitar a identificação de variações dos
constituintes orgânicos particulados ao longo da seção analisada. Estas variações estão relacionadas a mudanças da
magnitude do aporte de constituintes orgânicos provenientes do continente, provocadas por eventos regressivos ou
transgressivos. A análise de agrupamento modo-Q revelou 5 grupo, que plotados estratigraficamente evidenciam 8
intervalos. Young (2006) fez uma análise estratigráfica de alta resolução de testemunhos da borda leste da Bacia do
Parnaíba e identificou 10 superfícies estratigráficas no testemunho PM-10 e 4 seqüências. Grande parte dos limites dos
intervalos propostos para os testemunhos PM-10 coincide com estas superfícies. Estratigraficamente, estes limites de
intervalos ressaltam mudanças paleoambientais.
O Intervalo 1 está situado entre as profundidades 98,25 e 96m. As amostras coletadas neste intervalo foram
caracterizadas como palinofácies PespF e F e pelas fácies orgânica C e CD. Estes resultados indicam que este intervalo
foi depositado durante um evento transgressivo de pequena magnitude (início do Trato de Sistema Transgressivo TST), sendo interpretado como um paleoambiente plataformal proximal óxico. Todo este intervalo possui uma
sedimentação com influência deltaica (prodelta). O topo deste intervalo é considerado um limite de seqüência marcado
por uma forte superfície erosiva.
O Intervalo 2 está compreendido entre as profundidades 96 e 81,25m. Este intervalo foi definido com base em
atributos sedimentológicos por Young (2006), sendo interpretado como um paleoambiente de antepraia. Foram
analisadas duas amostras de intraclastos de folhelhos coletadas neste intervalo, sendo classificadas como palinofácies
Pesp e P e fácies orgânica CD. As palinofácies diferem do intervalo abaixo, indicando que o evento transgressivo de
pequeno porte instalado no Intervalo 1 teve continuidade, pois tais palinofácies possuem uma tendência deposicional
mais distal do que o intervalo anterior. O registro estratigráfico deste episódio transgressivo não foi preservado na área

analisada, devido ao evento regressivo, que segundo Young (2006), foi originado pela queda relativa do nível do mar
(regressão forçada). Este intervalo foi depositado durante o Trato de Sistema de Mar Baixo (TSMB) (Young, 2006).
O Intervalo 3 está localizado entre as profundidades 81,25 e 70m. Este intervalo é caracterizado pelas
palinofácies PM e Ppras e pelas fácies orgânicas AB, BC e C, sendo interpretado como um paleoambiente plataformal
distal anóxico-disóxico a óxico. Estes resultados indicam que parte deste intervalo foi depositado sob influência de um
evento transgressivo (TST), até a profundidade de 81,15m, configurando a superfície de inundação máxima da seção
analisada. A partir da profundidade de 81,15m a sedimentação ocorre com um caráter regressivo (Trato de Sistema de
Mar Alto – TSMA).
Os limites do Intervalo 4 estão situados nas profundidades 70 e 60m, sendo caracterizado pelas palinofácies
PespF, Pesp e P e pelas fácies orgânicas BC, C e CD. Os resultados indicam que este intervalo foi depositado em um
paleoambiente onde ocorre uma interdigitação de plataforma proximal disóxico-óxico (prodelta) e plataforma distais
óxicas. O caráter regressivo, que se iniciou no Intervalo 3, perdurou durante a deposição deste intervalo (TSMA).
O Intervalo 5 está posicionado entre as profundidades 60 e 41,25m. As amostras coletadas neste intervalo foram
caracterizadas pelas palinofácies PespF e F e pelas fácies orgânicas BC, C e CD, sendo interpretado como um
paleoambiente plataformal altamente proximal a proximal óxico. Segundo Young (2006), existe uma superfície
regressiva-transgressiva (11RT) na profundidade de 43,8m, que fica na base de camadas de arenitos interpretados como
frentes deltaicas distais depositados sob ação de ondas de tempestade de caráter transgressivo. Este autor considerou tal
superfície um limite de seqüência. As palinofácies indicam um caráter regressivo até a superfície 11RT, sendo
interpretado como um TSMA. Após o evento regressivo-trangressivo (11RT) as palinofácies apontam uma ligeira
tendência transgressiva (TST), culminando com mudanças paleoambientais (Intervalo 6).
O Intervalo 6 está situado entre as profundidades 41,25 e 33,6m, sendo caracterizado pelas palinofácies Ppras, P
e Pesp e pelas fácies orgânica C e CD. As amostras analisadas, que estão entre as camadas de arenito, indicam um
paleoambiente plataformal proximal óxico e plataformal distal óxico-disóxico, sendo a sedimentação deltaica pouco
representativa. Young (2006) interpretou a associação de fácies das camadas de arenito deste intervalo como um
paleoambiente de antepraia transgressivo e identificou uma superfície regressiva (13R) na profundidade de 38,9m. Este
autor considerou tal superfície como um limite de seqüência. As palinofácies evidenciam uma sedimentação de caráter
transgressivo até a profundidade de 38,9m (TST). As amostras coletadas entre as camadas de arenito acima da
superfície 13R indicam um paleoambiente distal óxico de caráter regressivo (TSMB).
O Intervalo 7 está compreendido entre as profundidades 33,6 e 31,6m. Este intervalo é caracterizado pela
palinofácies PM e pela fácies orgânica CD. Entretanto, atributos palinofaciológicos presentes nestas amostras, indicam
que a deposição se deu em um paleoambiente plataformal proximal de baixa energia com pouco oxigênio dissolvido na
água. Os resultados deste intervalo evidenciam a continuação do caráter regressivo (TSMB), instalado no Intervalo 6.
O Intervalo 8 está localizado entre as profundidades 31,6 e 29m, sendo caracterizado pelas palinofácies P e Pesp
e pela fácies orgânica CD. As palinofácies indicam um paleoambiente plataformal proximal (prodelta)/distal óxico para
as amostras coletadas entre as camadas de arenito, sob influência de um evento transgressivo (TST). A base deste
intervalo é interpretada como um limite de seqüência definida por uma superfície regressiva-transgressiva. As camadas
de arenito deste intervalo são interpretadas como uma antepraia transgressiva (Young, 2006).
As seqüências observadas provavelmente são de 4º ou 5º ordem, pois Young (2006) identificou 9 seqüências
estratigráficas dentro de um intervalo de aproximadamente 3Ma. Informações bioestratigraficas fornecidas pelo
palinólogo Dr. Carl Yngve Grahn indicam que a seção analisada é de idade givetiana inicial (comunicação pessoal).
Caracterização do Intervalo Potencialmente Gerador
Os valores de COT são medianos a baixos, sendo que no Intervalo 3 ocorrem os maiores valores de COT
(variando de 1 a 2,78% - valor médio percentual de 1,7%). Este intervalo apresenta uma espessura de 11,25m.
O testemunho PM-10 apresentou uma palinofácies com predomino do grupo palinomorfo. Segundo Tissot e
Welte (1984), estes componentes orgânicos são precursores do querogênio tipo II. Entretanto, quando os valores de IH e
IO são plotados no diagrama tipo Van Krevelen caracterizam o predomínio do querogênio tipo III/II. Tal fato indica
uma incoerência entre os resultados das análises pelos métodos óticos e químicos, que pode estar relacionado a
condições paleoambientais oxidantes, reduzindo o teor de hidrogênio da matéria orgânica. As bacias paleozóicas
brasileiras apresentam características paleofisiográficas condizentes com esta interpretação (mares epicontinentais com
lâmina d’água rasa). Os valores do potencial de geração (S2) do Intervalo 3 são baixos a altos, variando entre 1,41 a
9,49 mg HC/g rocha (valor percentual médio de 3,84 mg HC/g rocha). Os valores de IH variam entre 131 e 357 mg
HC/g COT (valor percentual médio de 163 mg HC/g COT). Os demais intervalos apresentam baixos valores de S2, não
se caracterizando como geradores potenciais.
Os métodos utilizados para obtenção do grau de evolução térmica da matéria orgânica não apresentaram uma
boa correlação. Os valores de ICE variam entre 4,5 e 5,0, indicando um estágio de início de janela de geração de
petróleo (Ro equivalente ~ 0,6%). Os dados de microespectro de fluorescência indicam um Ro equivalente de 0,33 a
0,65%, com grandes variações λmáx de acordo com a alginita escolhida para medida (Prasinófitas ou Botryococcus). Os
valores de Tmax variam entre 423 e 436oC, indicando um estágio imaturo.

Neste caso, o ICE parece ser o método mais confiável para a determinação do grau de evolução térmica da
matéria orgânica, devido à abundância de elementos para a medida e consistência entre os índices obtidos. Por outro
lado, os demais parâmetros investigados podem estar refletindo problemas. A Tmax não é um parâmetro confiável
quando associada a baixos teores de S2. As alginitas selecionadas (Prasinófitas e Botryococcus) para esta análise
apresentaram um amplo range de intensidades máximas (λmáx), possivelmente refletindo distintas condições de
preservação da fluorescência.
CONCLUSÕES
De maneira geral, as palinofácies e fácies orgânicas revelaram que grande parte da Formação Pimenteira na
borda leste da bacia possui uma grande influência deltaica, evidenciado pelos elevados valores de constituintes
orgânicos continentais.
No geral, os valores de COT e S2 são moderados a baixos no testemunho analisado, com exceção do Intervalo 3,
que pode ser considerado um intervalo potencialmente gerador. Foram constatadas incoerências entre as análises ópticas
e físico-químicas na determinação do tipo de querogênio. Grande parte das amostras foi classificada como querogênio
tipo III/II, através dos valores de IH e IO (Diagrama Tipo Van Krevelen). Já a classificação palinofaciológica aponta
para um predomínio do querogênio tipo II. Tal fato está relacionado a condições paleoambientais oxidantes, condizentes
com a paleofisiografia da bacia no givetiano inicial.
Os métodos utilizados na determinação do estágio de evolução térmica das seções analisadas não apresentaram
uma boa correlação. A abundância de elementos para a medida e consistência entre os índices obtidos, aponta o ICE
como o método mais confiável para determinação da maturação da matéria orgânica. Os valores de ICE estão entre 4,5
e 5,0, indicando um estágio de evolução térmica de início da janela de geração de óleo.
A palinofácies e fácies orgânica se mostraram importantes ferramentas na compreensão da evolução
estratigráfica do testemunho analisado, pois possibilitaram a subdivisão e identificação de tendências regressivas e
transgressivas em fácies sedimentares uniformes (siltitos, argilito, pelitos e folhelhos), auxiliando no refinamento do
modelo estratigráfico de detalhe.
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Formação de Gonditos durante Eventos Metassomáticos no Complexo Cruzeta – CE, Brasil.
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Introdução
O Complexo Cruzeta de idade Neoarqueana representa um núcleo policíclico situado no Domínio Ceará Central. Os
eventos orogenéticos Transamazônico e Brasiliano montaram a arquitetura atual desse segmento crustal. Associado a
este último evento inúmeras áreas sofreram processos de metassomatismo, largamente influenciadas pela presença de
zonas de cisalhamento dúctil/rúptil. A formação de gonditos na região a SW da cidade de Pedra Branca deve-se a
processos de oxidação e hidratação de rochas básicas, inicialmente anfibolitizadas e posteriormente metassomatizadas
através da injeção de veios de quartzo com enriquecimento de minerais metálicos ricos em Mn. A partir de litoquímica
visamos nesta pesquisa caracterizar os elementos químicos móveis e estáveis durante os processos de metassomatismo
que atuaram nas zonas de cisalhamento.
Arcabouço Geológico
A área em estudo está localizada no Domínio Ceará Central (Caby & Arthaud, 1986; CPRM, 2003), porção setentrional
da Província Borborema (Almeida et a.l, 1977)(Figura 1). O Domínio Ceará Central é caracterizado por uma tectônica
tangencial de baixo ângulo, resultando em estruturas denominadas nappes no setor norte, envolvendo um embasamento
gnáissico policíclico e rochas supracrustais alóctones (Caby & Arthaud, 1986, Monié. et al, 1997). Fetter (1999) dividiu
o Domínio Ceará Central em quatro unidades geotectônicas: 1 – Embasamento Arqueano; 2 – Terrenos Acrescionários
do Paleoproterozóico; 3 – Terrenos Santa Quitéria e 4 – Coberturas Neoproterozóicas. O embasamento arqueano
denominado de Complexo Cruzeta por Cavalcante et al., (2003) é formado por terrenos do tipo TTG, possível
greenstone belt, seqüências vulcano-sedimentares e terrenos granito gnáissicos. Esta seqüência pode ser dividida em
duas unidades representadas pelas Unidades Tróia constituída por metagabros, metabásicas, metaultramáficas,
metadioritos, metatufos e cromititos associados a vulcânicas alcalinas e Unidade Pedra Branca representada por
metassedimentos, quartzitos, xistos, metachertes, formação ferrífera, paragnaisses, gonditos, metacalcários impuros e
rochas calcissilicáticas, esta última contendo os gonditos a serem analisados.
Metassomatismo
O metassomatismo pode ser visualizado em campo pela grande quantidade de veios de quartzo e enriquecimento de
minerais metálicos a partir de anfibólios, transformando uma textura granonematoblástica em textura tipo bif´s que
encontra-se microbandado e microdobrado. Os gonditos ocorrem como um corpo decimétrico, alongado na direção NESW, apresentam nódulos de anfibolitos preservados do metassomatismo, sendo esta rocha a fonte do processo de
transformação química em sistema aberto. Associado ao gondito ocorrem lentes métricas de mármores na porção sul do
corpo são interpretadas como produtos do metassomatismo sob plagioclásios os quais cederam CaO. O processo
metassomático ocorreu numa foliação predominante Sn com direção NE e mergulhos variando de 50° a 75° para SE.
Esta foliação foi gerada por movimentos de transcorrência de idade neoproterozóica, materializados por zonas de
cisalhamento dúcteis dextrais, as quais serviram de conduto aos fluidos metassomáticos. Processos similares na
Província Borborema foram descritos por Legrand et al., (1994) no Complexo Caicó em tonalitos metassomatizados em
xistos granadíferos.
Em linhas gerais, o termo “gondito” pode ser empregado aos protominérios estudados, conforme definição original de
Fermor (1909), utilizada para descrever os sedimentos manganesíferos impuros metamorfizados, constituídos
essencialmente de quartzo e espessartita, com ou sem outros silicatos manganesíferos, que ocorriam nos depósitos do
cinturão Madya Pradesh-Maharashtrá na Índia. No caso apresentado não temos a formação deste minério e sim
protominérios de manganês que apresentam aspecto bandado, intercalando bandas ricas em quartzo, e bandas contendo
silicatos de manganês (espessartita), cumingtonita, acessórios como plagioclásios e hematita, distribuídos numa textura
granoblástica. Em função das características petrográficas e, considerando o resultado de análises químicas, podemos
classificar que se tratam de rochas essencialmente silicáticas ou “gonditos”. Entretanto, os teores de CaO registrados na
amostra não descartam a existência de assembléias mistas óxido-silicáticas e carbonato-silicáticas no contexto da faixa
estudada.
A mobilidade química foi avaliada segundo o método de Grant (1986), cujos diagramas de isóconas dividem os
elementos químicos em móveis (perda ou ganho) e estáveis, além de determinar a variação de volume durante a
transformação. As amostras avaliadas (Tabela 1) apresentaram aumento ou ganho em Al2O3 e MnO, e perda em CaO,
Na2O, Fe2O3, MgO, P2O5, e K2O. Por outro lado TiO2 e SiO2 apresentaram-se estáveis com pouca variação percentual

entre a rocha original e o gondito. A partir destes elementos estáveis podemos traçar a reta isócona situada acima da
reta Δv = 0, evidenciando que durante o metassomatismo ocorreu um pequeno aumento de volume (Figura 2).
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Figura 1 – Diagrama isocônico (Grant, 1986) evidenciando elementos maiores móveis (ganho ou perda) e imóveis. Reta
a 45° de volume constante, reta tracejada isócona das amostras 1773 (a e e) apresentando pequeno
aumento de volume.

Tabela 1 – Geoquímica de rocha total de fases metassomáticas de amostras de gonditos, região de Pedra Branca – CE.
Amostra
1773a
1773e
Fator de
multiplicação

SiO2
48.51
47.65
x1

OBS: Óxidos em %

Al2O3
13.33
7.32
x1

Fe2O3
7.95
10.91
x1

MgO
2.42
21.16
x1

CaO
4.47
7.89
x1

Na2O
0.02
0.61
x 10

K2O
0.04
0.06
x
200

TiO2
0.48
0.47
x 10

P2O5
0.09
0.14
x 100

MnO
20.9
0.24
x1

LOI
1.3
3.1
x1

Total
99.63
99.95

Fonte: CPRM 2007 (Folha Boa Viagem)

Conclusões
O metassomatismo envolvido no processo de transformação da rocha original em gonditos não permitiu a formação de
minério de manganês e sim protominério. O processo ocorre em zonas de cisalhamento provavelmente Brasilianas,
visto que as mesmas truncam estruturas pretéritas de baixo ângulo (tectônica tangencial). Fica evidente que a percolação
de fluidos ocorreu no núcleo arqueano, podendo afetar outras litologias na formação de reservas minerais
metassomáticas. Talco-xistos, actinolita-tremolita xistos também ocorrem na área e são produtos de metamorfismo de
rochas básicas e ultrabásicas pré existentes que em vários casos podem estar anfibolitizadas. Ocorrências de minerais
ricos em ferro associadas a rochas básicas também evidenciam processo de oxidação em áreas próximas aos gonditos.
Dentro deste contexto os dois principais metassomatismos, oxidação, hidratação, além da geração de nódulos
carbonáticos, foram atuantes na edificação do Complexo Cruzeta, o detalhe de novos alvos é objetivo constante, pois
áreas economicamente viáveis podem ocorrer na região.
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MANAGING THE SUPPLY OF AGGREGATE MINERALS – AN APPROACH USED IN THE UNITED
KINGDOM
Brian Marker – Independent Consultant – 40 Kingsdown Avenue, London, W13 9PT, United Kingdom
brian@amarker.fresserve.co.uk
This paper describes an approach taken to securing adequate supplies of aggregate minerals in part of the United
Kingdom (UK) that has worked well for over 30 years even though increasing imposition of environmental constraints
has greatly reduced the extent of areas that may be made available for extraction. It also draws attention to issues that
might affect future provision of aggregates.
The United Kingdom consists of a number of small islands off the north-west coast of Europe divided into 4 main
countries, one of which is England. England is relatively densely populated but the population is mainly concentrated in
conurbations separated by farmland and less intensively used upland areas. The urban areas grew greatly during the 19th
C. as a result of industrialisation. Following decline of traditional industries in the early 20th C., many cities were left
with much derelict and contaminated land as well as outworn infrastructure. Extensive regeneration has been
undertaken in the past 30 years and is vigorously continuing. Regeneration, maintenance of infrastructure and new
housing require large amounts of construction aggregates. Rural and upland areas are regarded as a major public
amenity. Extensive tracts are subject to designations intended to protect the environment. These severely limit the
choice of areas for future aggregate extraction.
The main sources of construction aggregates are: quarrying of hard rock, principally in the upland areas; digging of
sand and gravel mainly from agricultural land in lowland river valleys closer to conurbations; dredging of sand and
gravel from the sea; utilisation of processing wastes from other types of mineral working; and recycling of construction,
demolition, excavation and other wastes (Table 1).
Because of an uneven distribution of hard rock resources (limestone, sandstone and igneous rock) within the country,
substantial inter-regional movements of rock aggregates take place, particularly to the major conurbations of London
and Liverpool/Manchester (Mankelow et al, 2007). Sources of both rock and mineral wastes (mainly sand from
processing of china clay, and slate) are often relatively distant from the main development areas and transport costs are
high. While facilities exist at some sites for carrying crushed rock by rail to the market, much is still delivered by heavy
vehicles. Because of intensive use of the railways for passenger traffic and other types of freight there is limited
capacity for more bulk carriage of aggregates. There are also limited opportunities for inland bulk transportation by
inland waterways. Better prospects exist for coastal shipping but this would require major investment in additional
wharves.
Marine sand and gravel is a significant source of supply to major coastal towns but is not generally carried far inland.
Marine extraction is opposed by environmentalists because of concerns that it may damage marine habitats (DETR
2002). Construction, demolition and excavation wastes arise in the course of redevelopment and thus are a valuable
source of supply that requires only limited local transportation. Use of these materials has increased from very low
levels in the early 1990s to about 21% of annual aggregates supply in 2005. The increase was stimulated by the
imposition of environmental taxes on disposal to landfill and on the extraction of natural aggregates.
Exports of land won aggregates are small (about 12 million tonnes) mainly to nearby ports on the European mainland.
Imports are also limited (about 3 million tonnes per annum), with small amounts of crushed rock coming from Scotland,
Norway and the Irish Republic. (Highley 2005) The supply pattern is therefore, compared with the overall tonnages of
aggregates used, essentially self-contained. Following a major increase in demand for natural aggregates between the
1940s and the mid 1970s, the annual consumption of aggregates has levelled out at about 200 million tonnes per annum
despite increasing investment in regeneration of derelict industrial land and high rise development in inner city areas.
This levelling out is thought to reflect improvements in construction techniques and in efficiency of use of materials.
There is strong public opposition to new quarrying in general, particularly in respect of areas subject to environmental
designations. Public objections are fuelled by the impacts of extraction and processing, include noise, blasting
vibrations, dust emissions, effects on surface and ground water, and loss of visual amenity, as well as associated traffic
(ODPM 2005).
For many years, there have been requirements for restoration of quarries either on completion or, where feasible, phased
through the life of the operation (DOE 1996). There are also requirements to review and update environmental
regulation and restoration conditions at intervals to make sure that these keep up with developing standards, and for 5

years of aftercare management when site restoration has been completed to ensure that the land is left in productive
after-uses (DOE 1991; DOE 1995). Subsequent uses of sites include agriculture, forestry, public amenity and recreation,
nature and geological conservation, water storage, and built development. Impacts of extraction, restoration and
aftercare are controlled through conditions attached to planning permissions and environmental licences. Conditions are
generally well observed by the industry and well enforced by the responsible authorities.
The responsibility for minerals planning rests with local planning authorities. These are charged with preparing a
minerals development document that identifies mineral resources that might be suitable for extraction and resources that
should be safeguarded from other forms of development for possible future use, as well as areas of constraint and
habitation that might preclude future extraction (DCLG 2006d, 2006e). There is reasonably good information on the
geographical distribution of aggregate resources from British Geological Survey mapping and information provided by
the industry. The plan should identify areas that are likely, subject to a suitable planning application being made, to be
appropriate for mineral extraction. All local plans are required to be compatible with Regional Spatial Strategies and
national policies for aggregates supply. The authority also receives and decides planning applications for extraction, but
there is a provision for operators to appeal to the national government if an application is refused.
The national government prepares planning policy guidance and statements to inform planners and developers of
national policies and of good practices for the control and restoration of minerals sites. However a key issue is to
persuade elected members at local level, who are subject to pressure from the local electorates not to permit new
extraction, that a contribution should be made to the overall demand for minerals both locally and, more particularly, to
other areas. Therefore national government prepares guidelines for the provision of aggregates.
A national econometric model of aggregates supply is used to translate construction expenditure expectations into likely
tonnages of aggregates that will be required over the next 10 to 20 years (DCLG 2006a). The model consists of a
regression equation fitted to past production data for natural aggregates in two parts: for less intensive uses (e.g.
housing) and more intensive uses (e.g. road construction). It is then projected forwards taking account of economic
forecasts of construction activity. The guideline figures are reviewed annually and are updated when necessary.
The national results are split up by region using information from 4 yearly surveys of transportation and delivery of
aggregates (which allow regional consumption to be calculated). The regional figures are incorporated into regional
spatial strategies. The mineral planning authorities then discuss how the regional estimates should be apportioned
between their areas and, once agreed, the local contributions are included in minerals development documents. The
preparation of national guidelines, regional strategies and local development documents are all subject to public
consultation. All plans and strategies are subject to sustainability appraisal, which incorporates strategic environmental
assessment as well as consideration of wider socio-economic issues. Also, most individual minerals planning
applications require environmental impact assessment. The guideline figures are reviewed annually and are updated
when necessary.
It is a matter for discussion whether this type of approach could be of value in other areas where, in time, there is, or
will be, a stronger conflict between environmental conservation and remaining mineral resources.
The system has worked well in maintaining supplies of aggregates, against strong public opposition, over the years.
However the future challenge is to continue to find suitable sites in the gradually decreasing less constrained resource
areas. While the rate of extraction has been reduced significantly by use of construction, demolition and excavation
wastes, the prospects of greater contributions from these sources is limited because, although significant amounts still
go to landfill, this is mainly mixed waste that cannot be easily separated and contaminated waste that cannot, by law, be
re-used. There are prospects for greater use of wastes from other types of mineral extraction, if economic means of
transport can be developed, but stockpiles of these are finite and the gain will be in the short to medium term only.
Changed construction practices, such as more use of wooden frame housing, may decrease demand marginally but large
amounts of aggregates will still be needed for associated infrastructure. Therefore large scale extraction of natural
aggregates is likely to continue. Otherwise, the only practical alternative might be to import more aggregates by sea
from coastal quarries in, for instance, Norway and the Iberian Peninsula but that would be seen by environmentalists as
“exporting environmental damage”.

Note:
Extensive background information is available on:
•
•
•
•

national and international minerals supply and statistics – www.mineralsUK.com
control of impacts caused by minerals extraction and on restoration of sites –
www.goodquarry.com
minerals planning (including full texts of many of the references
www.communities.gov.uk/planning
supply and use of recycled aggregates – www.aggregain.com
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–
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Table 1: Supply of aggregates in England, 2005
Crushed
rock

Million
tonnes
%

Sand and gravel
Land won
Marine
dredged

83.5

56.7

13.1

Construction,
demolition
and
excavation
wastes
42.1

41

28

6

21

Sources: DCLG (2006b, 2006c) and Mankelow et al (2007)

Other
wastes

Total

8.3

203.7

4

100

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOQUÍMICA DE UMA EXSUDAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NA
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Dennis James Miller
PETROBRAS – CENPES/Geoquímica, Rua Horácio Macedo No 950 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de
Janeiro – RJ – Brasil, 21941-915. E-mail: miller@petrobras.com.br
ABSTRACT
The geochemical properties and geological features associated with a hydrocarbon seep in the Campos Basin (SE
Brazilian continental margin) seafloor are investigated. For this purpose, geophysical data are integrated to seafloor video
footage along with data from sediment, authigenic carbonate and biodegraded crude oil samples collected during a
Remotely Operated Vehicle (R.O.V) dive at the seep site. Geochemical and petrographic analyses were undertaken in order
to examine the nature of the hydrocarbons and the probable processes involved in the formation of the authigenic
carbonates. Results show that the crude oil obtained from the seep is severely biodegraded, not allowing a direct correlation
with subsurface accumulations. However, evidence from seismic data indicates probable migration pathways to the seep
through carrier beds and fault planes from relatively shallow reservoirs containing biodegraded oil. The authigenic
carbonate samples are dominantly dolomitic with δ13C values between -6.21 and -9.62 0/00 PDB and δ18O values ranging
from 5.3 to 6.65 0/00 PDB. Micro-fractures containing biodegraded crude oil are clearly visible in thin sections from the
authigenic carbonates.
Key words: Hydrocarbon seeps, surface geochemistry, authigenic carbonates.
INTRODUÇÃO
Exsudações de hidrocarbonetos são conhecidas pela humanidade há alguns milhares de anos. Ao longo da história
da civilização humana, petróleo e gás extraídos de exsudações foram aproveitados para diversos fins. Com o início da
exploração e produção comercial do petróleo no século XIX, as exsudações passaram a orientar atividades de prospecção
petrolífera. No entanto, novas técnicas exploratórias desenvolvidas no século XX passaram a dominar o processo
exploratório, uma vez que facilitaram significativamente a identificação de jazidas em profundidade. Dentre essas novas
técnicas destaca-se a sísmica multicanal, que possibilita a visualização do comportamento dos estratos em grandes
profundidades, propiciando assim meios de prever com maior grau de acerto a localização de acumulações em
subsuperfície.
Entretanto, o estudo de exsudações de hidrocarbonetos ainda é empregado por diversas organizações com o
objetivo de entender a dinâmica do sistema petrolífero. Neste contexto, a investigação das características geológicas e
geoquímicas de uma exsudação pode proporcionar informações específicas sobre as rotas de migração, integridade do selo e
origem dos fluidos, auxiliando assim o exploracionista na identificação de acumulações.
Neste trabalho são apresentadas as características geológicas e geoquímicas de uma exsudação localizada na Bacia
de Campos (Fig. 1), descoberta a partir de uma inspeção submarina para a instalação de equipamentos no assoalho marinho.
A exsudação ocorre nas proximidades de um campo petrolífero em águas profundas da bacia.
MÉTODO DE TRABALHO
A investigação compreendeu quatro etapas distintas, a saber: (1) análise dos dados geofísicos disponíveis; (2)
coleta de dados no fundo oceânico; (3) análises de laboratório e (4) interpretação dos resultados. Na primeira etapa, foram
localizados e analisados os dados geofísicos disponíveis nas áreas das exsudações, no intuito de planejar adequadamente a
fase de coleta de dados no leito marinho. Os dados geofísicos analisados incluíram imagens de seções sísmicas 3-D, perfis
sísmicos de alta freqüência (CHIRP), registros de sonar de varredura lateral e dados de batimetria.
A coleta de dados no fundo oceânico foi realizada através de um robô submarino (R.O.V. – Remotely Operated
Vehicle), modelo SCV 3000 (Fig. 2), operado do navio Toisa Conqueror, contratado pela PETROBRAS. O robô utilizou um
testemunhador tipo EPC – Extended Push Corer (Gonçalves et al., 2006) para a coleta de sedimentos, uma caixa coletora de
plástico para a obtenção de amostras de rocha e câmeras de vídeo para registrar as imagens do leito oceânico.
Após a etapa de coleta, as amostras de sedimento foram levadas ao laboratório e analisadas por gasometria,
extração, cromatografia gasosa e biomarcadores. Já as amostras de rocha (carbonatos autigênicos e betume) foram
submetidas às análises de lavagem, cromatografia gasosa, biomarcadores, carbono orgânico total, pirólise Rock-Eval,
isótopos estáveis de carbono e oxigênio, difratometria por raios-X, ICP-MS, descrição em lâmina delgada, fluorescência /
características óticas da matéria orgânica em lâmina delgada e identificação mineralógica por microscópio eletrônico de
varredura (M.E.V.).

CONTEXTO GEOLÓGICO
A exsudação se encontra na encosta lateral de uma grande elevação submarina (horst) limitada em ambos os lados
por falhamentos de rejeito normal (Fig. 3). Essa encosta é marcada pelo afloramento, na sua base, de um dos falhamentos
que delimitam a elevação submarina. Essa falha, ou sistema de falhas, apresenta intensa deformação em rochas selantes de
baixa ductilidade relativa, afetando sobremaneira a continuidade lateral dos estratos no bloco soerguido e sendo ao menos
parcialmente responsável pelo desnível de mais de 100 metros da encosta. O rejeito do citado sistema de falhas é
notadamente maior que o rejeito do sistema que limita o lado oposto do alto estrutural, tendo relação direta com a inclinação
das camadas e com a formação de um grande canal ou cânion submarino (atualmente preenchido) imediatamente ao lado da
elevação estrutural. Outra feição de interesse é a presença de um possível BSR (Bottom Simulating Reflector) a poucas
centenas de metros do leito marinho. Este BSR pode ser interpretado como indicativo da presença de hidratos de gás nos
estratos a ele sobrepostos (Fig. 3).
Os dados de sonar de varredura lateral e de sísmica de alta freqüência do local mostram um fundo marinho
irregular associado a uma zona de leve turbulência acústica em subfundo. A irregularidade do fundo é atribuída à ocorrência
de afloramentos fraturados e falhados, lajes carbonáticas e crostas de betume no leito marinho, enquanto a turbulência
acústica deve estar relacionada à presença de hidrocarbonetos nos sedimentos rasos.
RESULTADOS – INSPEÇÕES SUBMARINAS E ANÁLISES GEOQUÍMICAS
As inspeções do leito marinho revelaram a presença de blocos de sedimento cimentado e lixiviado, crostas de
betume e lajes, fragmentos amorfos e chaminés de carbonatos autigênicos. Foram observadas ainda feições menos comuns
como agregados lobulares a esferoidais de betume, placas verticalizadas de lama cimentada por betume e planos de fratura
preenchidos por material betuminoso (Fig. 4). No decorrer da inspeção foram coletadas duas amostras de betume, duas
amostras de carbonato autigênico e um testemunho de sedimento marinho.
Os resultados das análises de gasometria não mostraram a presença de teores significativos de hidrocarbonetos
gasosos nos sedimentos marinhos. Porém, as análises de cromatografia gasosa e biomarcadores em extratos de sedimentos e
de rochas (carbonatos autigênicos e betume) indicaram a presença de petróleo altamente biodegradado. Os cromatogramas
gasosos apresentaram linha base elevada e ausência de parafinas normais e isoparafinas. Os fragmentogramas de massa m/z
191 e m/z 217 mostraram a presença de compostos típicos de um óleo fortemente biodegradado, caracterizado pela
abundância de terpanos tricíclicos, alta razão de gamacerano / hopano e elevada razão de 25-norhopano / C30 hopano. Em
razão do alto grau de biodegradação do óleo amostrado, não foi possível realizar uma correlação confiável com petróleos de
reservatórios da área.
Nas amostras de betume foram detectados teores elevados de carbono orgânico total (21,5 e 27%), enquanto que
nos carbonatos os teores encontrados foram menores que 0,26%. Uma estimativa da quantidade de hidrocarbonetos livres
foi elaborada comparando-se os resultados das curvas de S1 e S2 geradas pelas análises de pirólise Rock-Eval antes e depois
da extração com diclorometano. As amostras de betume apresentaram valores elevados de hidrocarbonetos livres, o mesmo
não ocorrendo com as amostras de carbonato.
Tanto as amostras de betume como as de carbonato apresentaram fluorescência alaranjada a amarelada quando
submetidas a luz incidente ultravioleta ou azul em lâmina delgada, indicando a presença de hidrocarbonetos envolvendo
grãos e preenchendo fraturas.
De acordo com as análises de difratometria por raios-X, ICP-MS, M.E.V. e as descrições em lâmina delgada os
carbonatos autigênicos são compostos principalmente por dolomita microcristalina grumosa, e secundariamente por quartzo,
argila, feldspatos e óxidos de ferro. Apresentam também forte bioturbação, indicando que sua formação ocorreu nas
proximidades da interface água – sedimento. As amostras de betume contêm predominantemente quartzo, argila e
feldspatos, além do próprio betume.
Os valores de δ13C obtidos nas amostras de carbonato variam de -6.21 a -9.62 0/00 PDB. Estes valores não se
encontram dentro da faixa normalmente atribuída ao carbono derivado da oxidação de petróleo (250/00 e -350/00 PDB,
Roberts & Aharon, 1994). Atribui-se essa diferença à mistura do carbono de hidrocarbonetos termogênicos com o carbono
de bioclastos da micro e macrofauna durante a precipitação dos carbonatos. Outra possibilidade seria a saída de grandes
volumes de hidrocarbonetos na época de exsudação, aproximando as zonas de redução de sulfato e de metano à interface
água – sedimento, criando condições para a precipitação dos carbonatos utilizando parcialmente o carbono da água do mar.
Os carbonatos apresentaram ainda valores de δ18O entre 5.3 to 6.65 0/00 PDB, sugerindo que os carbonatos foram
depositados em águas relativamente frias junto ao assoalho marinho.
CONCLUSÕES
Tanto as feições observadas no leito marinho como os resultados das análises geoquímicas indicam que o local
investigado representa uma paleo-exsudação de hidrocarbonetos termogênicos por onde foi expulso um volume
significativo de fluidos. A análise dos dados sísmicos sugere que as falhas, fraturas e camadas carreadoras foram as

prováveis rotas de migração para os hidrocarbonetos até o fundo oceânico, em função da presença de um grande sistema de
falhas e de estratos inclinados ligando o local da exsudação a acumulações de óleo biodegradado em subsuperfície. A baixa
ductilidade e continuidade lateral da rocha selante foram fatores importantes na redução da integridade do selo, permitindo
assim que a pressão de flutuação da coluna de hidrocarbonetos ultrapassasse a pressão capilar da rocha selante, formando a
exsudação no leito marinho.
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Figura 1 – Mapa de relevo submarino sombreado da margem
continental brasileira. Quadrado branco indica a localização
aproximada da Bacia de Campos, onde está localizada a
exsudação (BRASIL – MAPA DE RELEVO SUBMARINO.
Disponível em http://www.cartografia.org.br/xxi_cbc /046H02.pdf. Acesso em 28 ago. 2006).

Figura 2 - Fotografia do R.O.V. usado para a inspeção visual e
coleta de amostras no fundo marinho . O testemunhador tipo EPC
pode ser visto preso aos manipuladores na parte frontal do R.O.V.
O comprimento do testemunhador é de 1,5 metro.

Figura 3 – Seção sísmica multicanal 3-D ilustrando o alto estrutural (horst) onde se encontra a exsudação. A seta preta
limitada por barras representa a área inspecionada pelo robô submarino. As linhas pretas correspondem às falhas geológicas
interpretadas. O refletor branco representa um aparente “BSR” (refletor que simula o fundo), indicando a possível presença
de hidratos de gás na seção rasa.

Figura 4 – Imagens do fundo marinho na área da exsudação. 1 – faixa de sedimento marinho lixiviado e cimentado
apresentando tonalidade mais clara; 2 – crosta de betume; 3 – chaminé de carbonato autigênico; 4 – placas verticalizadas de
lama e carbonato cimentadas por betume.
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ABSTRACT
Geological, petrographical and geochemical studies carried out in the Suite Lajeado (Lajeado, Palmas and Matança
granites – 0,55 Ga ) and in the Suite Ipueiras (Carmo, Areias , Italia and Ipueiras granites – 2,08 Ga ), of LajeadoPalmas-Porto National-Ipueiras (TO) region, had allowed the characterization of two distinct groups, respectively of
Neoproterozoic and Paleoproterozoic ages. The geochemical results had shown similarity for this group of granites,
both being classified as Type-A, subalkaline, peraluminous to metaluminous and within plate tectonic setting.
Keywords: Type-A granites, Neoproterozoic granites, Paleoproterozoic granites.
INTRODUÇÃO
O conhecimento da granitogênese da região central do Estado do Tocantins avançou significativamente com os
estudos desenvolvidos por pesquisadores da UFPA, no âmbito do Projeto PRONEX-CG/UFPA, identificando-se dois
eventos principais de granitogênese: um de idade neoproterozóica (0,55Ga) representado pela Suíte Lajeado, na qual
estão inseridos os granitos Lajeado, Palmas e Matança; e outro de idade paleoproterozóica (2,08Ga) englobados na
Suíte Ipueiras, que compreende os granitos do Carmo, Areias, Itália e Ipueiras (Gorayeb et al. 2001, Chaves et al. 2003,
Chaves 2003). Aqui são apresentados dados de geologia, petrografia e litogeoquímica desses dois grupos de granito, e
discutido seu significado na evolução da Província Tocantins.
O CONTEXTO GEOLÓGICO
A porção central da Província Tocantins, norte do Maciço de Goiás, mais especificamente a região de Paraíso
do Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Ipueiras e Natividade, compreende uma área de grande complexidade geológica,
onde coexistem diversas unidades litoestratigráficas de origem e cronologia variadas (Gorayeb et al. 2000)
dominantemente de evolução paleoproterozóica e neoproterozóica e raros registros de unidades arqueanas. As unidades
do Paleoproterozóico são representadas por terrenos granulíticos (Complexo Porto Nacional, 2,15 Ga) e gnáissicos
(Complexo Rio dos Mangues, 2,05 – 2,12 Ga) e raros núcleos arqueanos isolados (Grupo Rio do Coco, 2,6 Ga)
(Arcanjo et al. 2000, Gorayeb et al. 2000, Arcanjo 2002). Seqüências vulcano-sedimentares de idade 2,13 Ga
(Formação Monte do Carmo), plutons graníticos (Suíte Ipueiras, 2,08 Ga) e anortosíticos (Anortosito Carreira
Comprida, 2,07Ga), completam o quadro paleoproterozóico (Sachett 1996, Gorayeb & Moura 2001, Chaves 2003). As
unidades neoproterozóica são representadas pelo Grupo Natividade, constituído essencialmente por quartzitos puros e
micáceos e por plútons graníticos com idade em torno de 0,55 Ga (Suíte Lajeado), (Gorayeb et al. 2001, Chaves 2003).
GEOLOGIA E PETROGRAFIA
A Suíte Ipueiras reúne os granitos do Carmo, Areias, Ipueiras e Itália os quais estão situados na porção centrosul da área, e se dispõem ao longo de uma faixa orientada NNE-SSW, desaparecendo a NE sob a Bacia do Parnaíba
(Fig. 1). Apresentam contatos tectônicos com as rochas do Complexo Porto Nacional, Formação Morro do Aquiles e do
Grupo Natividade ou estão cobertos parcialmente por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba e sedimentos
quaternários. Os corpos graníticos têm dimensões batolíticas com formas subcirculares de diâmetros superiores a 12
km. Normalmente estão afetados por zonas de cisalhamento frágil-dúcteis de direção NW-SE e NE-SW, bem como são
freqüentes os seccionamentos dos corpos por falhas normais, seguindo as mesmas direções, que são acompanhadas de
intensa percolação de sílica. As rochas apresentam predomínio da textura granular hipidiomórfica e, preferencialmente
nas fácies de borda porfirítica, inclusive rapakivi, granulação grossa. Entretanto, predominam rochas de granulação
média e fina em domínios afetados por cisalhamento, e presença de cristais de quartzo e feldspatos estirados e
cominuídos, desenvolvendo, em alguns casos, foliação milonítica. Os principais tipos petrográficos são hornblendabiotita monzogranito, biotita monzogranito, hornblenda-biotita quartzo sienito e biotita sienogranito.
A Suíte Lajeado é representada pelos granitos Lajeado, Palmas e Matança, e há uma disposição dos corpos
acompanhando aproximadamente a direção NNE-SSW que segue do centro-norte ao sudeste da área (Fig. 1).
Apresentam contatos intrusivos nas rochas do terreno de alto grau do Complexo Porto Nacional ou por falha com as
principais unidades paleoproterozóicas. Os corpos têm dimensões batolíticas (Matança), mas os corpos Palmas e
Lajeado estão, na sua maior parte, encobertos pelo planalto da Bacia do Parnaiba. Apresentam textura granular
hipidiomórfica e às vezes porfirítica, com textura rapakivi em fácies de borda. Petrograficamente são classificados em

hornblenda-biotita sienogranito, quartzo sienito e quartzo monzonito, entretanto, a presença sistemática de
ortopiroxênio na maioria dos plutons permite enquadrá-los na Série Charnokítica. Por outro lado o Granito Matança em
sua grande parte, e uma pequena porção do leste do granito Lajeado são afetados pela Zona de Cisalhamento Porto
Nacional transformando-os em granitos miloníticos.
LITOGEOQUÍMICA
Análises químicas completas de nove amostras dos granitos da Suíte Ipueiras revelaram percentual elevado de
sílica (70 - 79 %), alumina com média de aproximadamente 13 %, e álcalis com valores em torno de 8 % (K2O+Na2O =
7 a 8,7). Para os elementos traços apresentam os seguintes intervalos de valores: Ba (458 a 1291 ppm); Rb (109 a 214
ppm); Sr (74 a 173 ppm); Zr (175 a 414 ppm), Nb (18 a 64 pm), Y (13 a 106 ppm) e Ga (26 a 28 ppm). Analisando o
diagrama de multielementos, esses granitos apresentam enriquecimento em Ce, Rb e Y e empobrecimento em P2O5,
TiO2, Sr, Ba e Yb (Fig.2). Com relação aos ETR são tipos mais enriquecidos e apresentam maior fracionamento em
ETRL (La/Sm = 1 a 6; Gd/Yb = 2,3 a 6,7) e anomalia negativa de európio (Eu/Eu* = 0,30 a 0,60) (Fig.3). Utilizando
diagramas geoquímicos é possível enquadrá-los como granitos subalcalinos (Irvine & Baragar 1971), peraluminosos e
raramente metaluminosos (Maniar & Piccoli 1989), como tipo A (Whalen et al. 1987) (Fig.4) e como granitos de
ambiente tectônico intraplaca (Pearce et al. 1984) (Fig.5).
Os granitos da Suíte Lajeado (12 amostras analisadas) apresentam teores de sílica variando de 62 a 76%,
alumina 12 a 17 %, álcalis 7,8 % (K2O+Na2O = 6,5 a 8,7) e baixos teores para os demais óxidos. No que diz respeito
aos elementos traços apresentam os seguintes valores aproximados: Ba (760 a 2340 ppm), Rb (92 a 144 ppm), Sr (140 a
350 ppm), Zr (250 a 680 ppm), Nb (6 a 56 ppm) Y (18 a 92 ppm) e Ga (23 a 40 ppm). No diagrama de multielementos
apresentam enriquecimento em Ce, Y e Ba e empobrecimento em P2O5, TiO2, Nb, Sr, e Yb (Fig.2). Nos diagramas ETR
são enriquecidos em ETRL, no entanto, são mais fracionados em ETRP (La/Sm= 3,3 a 9,3, Gd/Yb= 4,2 a 14,3) e
apresentam anomalia negativa de európio (Eu/Eu* 0,25 a 1,0) (Fig.3). Utilizando os mesmos diagramas anteriores, os
granitos são classificados como subalcalinos, peraluminosos a levemente metaluminosos, do tipo A e situam-se no
campo de granitos intraplaca com transição ao campo de arco vulcânico+sincolisionais.
CONSIDERACOES FINAIS
Os estudos sistemáticos realizados nos sete corpos graníticos da região permitiram definir as características
desses dois grupos geocronologicamente distintos que revelam a existência de dois importantes eventos de
granitogênese neste setor da Província Tocantins (Paleoproterozóico ~2,08 Ga, Neoproterozóico ~0,55 Ga). Entretanto,
apesar da cronologia e geração distinta, os aspectos geoquímicos revelam natureza, tipologia e ambiência tectônica de
colocação muito semelhantes entre os dois grupos de granitos, tratando-se granitos tipo A, de natureza subalcalina,
peraluminosa a metaluminosa e de ambiência tectônica intraplaca.
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Figura 1 – Mapa geológico da região de Lajeado-Palmas-Porto Nacional-Ipueiras (Chaves 2003).

Figura 2 –Diagrama de multielementos normalizado para
N-MORB.

Figura 4 – Diagrama Zrx1000*Ga/Al (Whalen et al.
1987).

Figura 3 –Diagramas de ETR normalizados
para o condrito de Evensen et al. (1978).

Figura 5 – Diagrama tectônico de Pearce et al.
(1984).
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Abstract
Anomalous concentrations of chromium VI, sometimes exceeding the maximum limit permitted for human
consumption (0.05 mg/L), have been detected in groundwater from the Northwestern region of São Paulo state.
Previous studies indicated that this ocurrence is of natural origin. The city of Urânia was selected for the study since the
local aquifer has the highest and most persistent contents of chromium in this region.
As part of a geochemical investigation of rock-water interaction, this article describes the chemical,
mineralogical and petrographical characterization of sandstone samples taken from boreholes that reached the depth of
100 m, aiming to identify in which layers and in which manner chromium is inserted in the solid phase. Solid phase
analyses were performed by X-ray fluorescence, X-ray diffraction and scanning electron microscopy (SEM).
The results of this investigation indicated that: (1) the concentration of chromium in the Urânia sandstones is
anomalous, since the average value obtained (221 mg/kg) is quite higher than the reported average concentration for a
generic sandstone (35 mg/kg) and for soils from another regions of São Paulo state (26,3 mg/kg); (2) the highest
chromium concentrations were detected in the depths of around 50 meters (336 mg/kg); (3) chromium concentrations
reached values of 6.000 ppm in pyroxen (augite) crystals, which is one of the main heavy minerals of the sandstones;
and (4) chromium concentrations on clay minerals and on iron hidroxydes are also relatively high (up to 650 ppm).
Key Words: chromium, Adamantina Formation, rock-water interaction

Introdução
Na região noroeste do Estado de São Paulo, numa área abrangendo ao menos 53 municípios, teores anômalos de
cromo hexavalente têm sido detectados nas águas subterrâneas, algumas vezes ultrapassando o limite máximo permitido
para consumo humano (0,05 mg/L) (Almodovar, 1995).
Estudos realizados por Almodovar (2000) em Urânia (SP) comprovaram que a origem do cromo na água
subterrânea é natural, proveniente da dissolução de minerais cromíferos dos sedimentos da Formação Adamantina. Tal
observação motivou a execução de um projeto visando detalhar a geoquímica da interação água/rocha na região.
Este trabalho objetivou realizar a caracterização química, mineralógica e petrográfica de amostras de rochas
sedimentares provenientes dos testemunhos de sondagens de dois poços profundos perfurados em Urânia (Fig. 1),
visando identificar as principais espécies portadoras de cromo nas rochas, bem como identificar em quais fácies
sedimentares estes minerais se concentram, através de análises granulométricas, macroscópicas, mineralógicas
(Microscopia óptica, Difração de raios-X) e químicas (Fluorescência de Raios-X e Microscopia Eletrônica de
Varredura).

Figura 1 – Localização da área de estudo.
A Formação Adamantina (Grupo Bauru, Bacia Sedimentar do Paraná – Cretáceo Superior) é constituída por
bancos de arenitos finos de coloração rósea a creme e cimentação carbonática localizada. Podem ocorrer de forma
alternada com lamitos, siltitos e arenitos lamíticos de cores avermelhadas (Soares et al., 1980). A mineralogia dos
sedimentos é composta principalmente por quartzo e secundariamente feldspatos, caulinita e montmorilonita. Coimbra
(1976) indica, como área fonte, os sedimentos fanerozóicos preexistentes a noroeste e sudeste, áreas de rochas básicas
do Grupo São Bento, metamórficas dos Grupos Araxá e Canastra e alcalinas do Triângulo Mineiro, a nordeste.
Outros trabalhos reportam a ocorrência de cromo hexavalente natural em aqüíferos. Ball & Izbick (2004) relatam
a ocorrência de cromo natural em um aqüífero composto de rochas máficas intemperizadas, sendo as concentrações de
cromo hexavalente proporcionais à quantidade de oxigênio dissolvido e aos valores mais elevados de pH. Robertson
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(1991) observou concentrações acima do limite de potabilidade em águas subterrâneas na parte central e oeste do estado
do Arizona, Estados Unidos, sendo a ocorrência relacionada com a geologia local, bacias rodeadas de rochas
vulcânicas, de composição intermediária, em áreas da bacia que contém águas subterrâneas antigas, oxidadas e com pH
elevado. Em León Guanajuato Valley, México central, Camacho & Armienta (2000) relacionaram concentrações de
cromo detectadas na água subterrânea a unidades ultramáficas e seus produtos de alteração, além de contribuições
ligadas a eventos tectônicos e hidrotermais. Entre as rochas estudadas pelos autores, o serpentinito apresentou o maior
potencial de contaminação da água.

Materiais e Métodos
Análises macroscópicas foram realizadas em 36 amostras de rocha de 2 poços (PM-01/02, com 19 amostras, e
PM-03, com 17 amostras), cada qual com profundidades de aproximadamente 100 m, sendo realizadas amostragens de
1 m de comprimento para cada 5 m perfurados. Foram analisados parâmetros como presença de matriz, cor,
granulometria, seleção, arredondamento, mineralogia, estruturas, cimentação.
Em seguida foram selecionadas 12 amostras (6 de cada poço), seguindo-se critérios de separação por fácies
sedimentares (separadas de acordo com critérios como cor, granulometria, presença maior ou menor de cimentação
carbonática, presença de anfibólio/piroxênio, intraclastos de argila e grânulos), para a realização de todas as etapas
seguintes. Análises granulométricas, juntamente com a separação granulométrica das frações fina (< silte), leve e
pesada (d>2,89 g/cm3) por peneiramento via úmida, foram realizadas nas amostras selecionadas.
As amostras foram laminadas para execução das análises petrográficas, onde foram realizadas estimativas modais
dos componentes (arcabouço, matriz, cimento e poros), detalhando-os, segundo sua mineralogia e textura. Também
foram definidas a maturidade mineralógica e textural, e sua classificação petrográfica.
Foram realizadas separadamente análises por Difração de Raios-X (difratômetro Siemens-Bruker, modelo
D5000) com a fração fina, para determinação do argilomineral predominante, e com a fração de pesados, para a
determinação dos principais minerais presentes nessa fração.
Análises químicas foram executadas por Fluorescência de Raios-X em amostras brutas e nas frações fina e por
ICP-AES/Plasma na fração pesada. No processo de investigação de detalhe da composição química de alguns minerais
específicos contendo cromo, foram selecionadas inicialmente 4 amostras, provenientes das lâminas obtidas para análise
microscópica, que foram recobertas por carbono, para microanálise pontual em microscópio eletrônico de varredura
com espectrômetro acoplado (MEV/EDS e MEV/W-EDS).

Resultados
As análises macroscópicas realizadas indicam que as amostras são de cor marrom avermelhada (indicando a
presença de óxidos de ferro), granulometria predominante na faixa de areia fina (variando desde muito fina até média),
moderadamente selecionada, maciças, em grande parte apresentando cimentação carbonática (disperso ou como
concreções), e mineralogia largamente predominante de quartzo, seguida de feldspato, opacos e, no poço PM-03,
piroxênio.
As análises granulométricas das amostras dos dois poços (Fig. 2) evidenciam o predomínio de areia, com cerca
de 90% da quantidade (sendo areia fina a fração predominante), seguida de silte, com valores de 5 a 10 %, e pouca
quantidade de argila, muitas vezes menor que 1%. As porções mais rasas das perfurações exibem proporções mais
elevadas de argila e silte, indicando a influência do intemperismo.
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Figura 2 – Distribuição da granulometria em função da profundidade
Pelas análises microscópicas, as amostras foram classificadas como sendo moderadamente selecionadas;
subarredondadas; supermaturas mineralogicamente; submaturas texturalmente; não possuem matriz; não possuem
orientação, imbricação ou empacotamento de grãos; possuem em média cerca de 10% de poros, 10% cimento e 80% de
arcabouço, e proporção mineralógica aproximada de quartzo ± 80%, feldspato ± 5% e minerais pesados de 10 a 20%;
possuem cimentação por carbonato (calcita) e por óxidos de ferro. Foram observadas porções marrons em lâmina,
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composta de uma mistura de argilomineral (detectado posteriormente por Difração de Raios-X como esmectita) e óxido
de ferro, ocorrendo como “capas” nos grãos de quartzo.
A análise petrográfica da fração de minerais pesados indicou a predominância de cianita, granada, opacos e
augita, e em menores quantidades, titanita, hornblenda, zircão e turmalina. Notou-se que nas lâminas de profundidade
intermediária, os cristais de augita apresentavam forma de “espinhos” em suas bordas, indicando que o cristal foi
consumido, indicando que o cristal sofreu reação química (Fig. 3).
As análises químicas por fluorescência de raios-X da fração total (Fig. 4) exibiram teores médios de 221 ppm de
cromo total, sendo que as maiores quantidades se encontram nas profundidades na faixa de 40 a 60 m (até 336 mg/kg).
Os valores obtidos representam uma anomalia geoquímica, pois são consideravelmente mais elevados que as
concentrações de cromo reportadas para um arenito genérico (35 mg/kg – Mielke, 1979) e para os solos do Estado de
São Paulo (26,3 mg/kg – CETESB, 2001).
Concentração (ppm)

Figura 3- Cristal de augita (piroxênio) com
bordas em “espinhos”

Figura 4 - Distribuição das concentrações de cromo
na rocha (ppm) em profundidade (m)

As análises mineralógicas por Difração de Raios-X (DRX) da fração fina indicaram que o argilomineral
predominante é a esmectita. As análises químicas por Fluorescência de raios-X desta fração também indicaram elevadas
concentrações de cromo, com teores médios de 236 ppm, chegando a valores máximos de até 430 ppm.
As análises mineralógicas por DRX da fração pesada mostram a presença de piroxênio, hematita, goetita, cromita,
manganocromita, manganosita, maghemita e margarita. As análises químicas por ICP-AES/Plasma desta fração
mostraram elevadas concentrações de cromo, que chegam a até 5.600 ppm, com valores médios de 3.300 ppm,
indicando portanto que as maiores quantidades do elemento estão presentes nessa fração, comparando-se com as outras.
Para a análise de MEV, foi realizada uma varredura na lâmina no intuito de examinar diferentes minerais. Foram
escolhidos seis minerais e realizada análise química pontual em cada um deles. Apenas um mineral – cristal de augita
(piroxênio) (fig.5) - apresentou concentrações de cromo (2.600 ppm). Em seguida, foi realizada a análise química por
W-EDS objetivando a investigação das “capas” de argilominerais (Fig. 6) contendo óxido de ferro, para verificar a
possibilidade de existência de cromo. Foram detectados teores de cromo nessas capas desde 220 ppm a 650 ppm.
Também por W-EDS, foram enfocadas as análises em diversos grãos de augita (fig. 5), onde foram registradas elevadas
concentrações de cromo, que variaram desde 1.100 a 5.950 ppm.

Figura 5 – Augita (piroxênio) com bordas de reação
analisado por EDS, contendo 2600 ppm
de cromo (aumento de 1000 x)

Figura 6- Capa de argilomineral analisada por W- EDS
(aumento de 1000 x)
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Conclusões
As rochas sedimentares da Formação Adamantina analisadas correspondem a quartzo arenitos finos, maciços,
moderadamente selecionados, apresentando considerável cimentação carbonática nas profundidades intermediárias. A
mineralogia é predominantemente composta por quartzo, feldspato, augita, granada, cianita e opacos, sendo também
identificados hematita, goetita, cromita, manganocromita, manganosita, maghemita por Difração de Raios-X. Estas
análises detectaram, ainda, minerais como piroxênio, ankerita e margarita.
As análises químicas destas rochas, realizadas por Fluorescência de Raios X, indicaram a ocorrência de
concentrações anômalas de cromo (média de 221 mg/kg), valores estes mais elevados que as concentrações médias para
arenitos (35 mg/kg) e para os solos do Estado de São Paulo (26,3 mg/kg). As maiores concentrações foram observadas
em profundidades próximas a 50 m (até 336 mg/kg).
As análises químicas realizadas em cristais de augita por W-EDS resultaram em elevadas concentrações de
cromo, que variaram de 1.100 a 5.950 ppm. Os cristais de augita apresentam bordas de reação, indicando ocorrência de
intemperismo químico, o que sugere que este mineral participa como provável fonte de cromo para a água subterrânea.
Uma considerável concentração de cromo é ainda observada nas capas de argilominerais, com teores variando de 220 a
650 ppm. Este cromo provavelmente se encontra adsorvido nas capas de argilominerais.
Novas determinações encontram-se em execução, como a condução de extrações sequenciais e batch tests de
algumas das amostras de rocha e análises químicas de amostras de água subterrânea coletadas dos referidos poços.
Espera-se que, na conclusão dos experimentos, as reações químicas que justificam a passagem do cromo da fase sólida
para a água subterrânea sejam determinadas.
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ABSTRACT
The Botafogo River cuts through the Recife Metropolitan region, Pernambuco. This region is the most important
supplier of sea food (oyster, “sururu”, mussel, fish, shrimp, etc) for the local population. A sediment core was collected
in November 2004, near the mouth of the Botafogo River, in its estuarine area. The 62 cm long core was sliced every 2
cm totalizing 31 samples. The purpose of the present study was to determine the concentration of the elements As, Ba,
Br, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, Na, Rb, Sb, Sc, Se, Ta, Th, U, Zn and rare earths (Ce, Eu, La, Lu, Nd, Sm, Tb, Yb) by neutron
activation analysis, total Hg by cold vapor atomic absorption spectrometry and sedimentation rates by 210Pb method, in
these sediment samples. Starting from the obtained results, it was possible to draw an evolutionary picture of the
pollutants deposited in this aquatic way in the period from 1840 to 2004, through the dating accomplished in the
samples of the sediments core analyzed.
Key words: sediment, multielemental analysis, mercury, sedimentation rates
1. INTRODUÇÃO
O rio Botafogo nasce no município de Araçoiaba, segue a direção sudeste no trecho entre a nascente e a
Barragem do Botafogo, desenvolvendo a maior parte desse percurso em terrenos de Embasamento Cristalino. A jusante
desse reservatório toma a direção nordeste na qual se mantém até a desembocadura no Canal de Santa Cruz. Nesse
trecho apresenta várzea relativamente larga, ladeada por sedimentos da Formação Barreiras, até as proximidades do
estuário, onde aquela formação cede lugar ao arenito Beberibe. Pela margem esquerda, o Botafogo tem como principais
afluentes o riacho Caiana que deságua a montante da barragem e os rios Pilão e Cumbe que o encontram no trecho entre
a barragem e a Usina São José. Pela margem direita, destacam-se como afluentes mais extensos o riacho Gil, que
deságua próximo à Vila Araripe e o rio Itapicuru, que conflui a jusante da Vila Botafogo. Na bacia do Botafogo-Arataca
localiza-se apenas dois núcleos urbanos de pequeno porte: a cidade de Araçoiaba e a Vila de Três Ladeiras, e três
povoados (Chá de Sapé, Vila Araripe e Vila Botafogo). A atividade predominante na área é a cultura de cana-de-açúcar
praticada pelas usinas São José e Santa Tereza seguida, de longe, pela policultura, cultivada em sítios e assentamentos
rurais, e pelas granjas de fins de semana, configurando esses usos pequenos ilhas circundadas pelo canavial. A carga de
poluentes da bacia é bastante elevada e provém não só dos núcleos populacionais acima citados, dotados de sistemas
precários de coleta dos resíduos domésticos, mas, sobretudo, das atividades agrícolas e das indústrias ali localizadas. A
área estuarina dos rios em apreço estende-se das proximidades da BR-101 até o canal de Santa Cruz, com largura
máxima de 1km. É constituída de mangues e alagados que abrigam uma fauna, hoje, reduzida, sobretudo no estuário do
rio Botafogo, onde a carga poluidora é maior. O trecho do estuário localizado no rio Arataca vem sendo utilizado pelos
produtores do Assentamento Engenho Ubu, com pequenos projetos de aqüicultura (cultivo de ostras), havendo
perspectiva de ampliação dessa atividade. No trecho final do estuário, encontram-se em fase de instalação dois grandes
projetos de carcinicultura: a Maricultura Netuno, no Engenho Porto e Salina, no município de Itapissuma e a Atapuz
Aqüicultura, no município de Goiana. Esta região é a principal fornecedora de frutos do mar (ostra, sururu, marisco,
peixe, camarão, etc.) para a Região Metropolitana do Recife. O presente estudo teve por objetivo avaliar a evolução dos
impactos ambientais nas últimas décadas, a partir do estudo de um testemunho de perfil sedimentar feito no leito do
assoalho do canal do rio Botafogo, em zona de anomalias geoquímicas de mercúrio, acima de 1.000 ppb. No presente
trabalho as concentrações dos elementos As, Ba, Co, Cr, Cs, Hf, Rb, Sc, Ta, Th, U, Zn e terras raras (Ce, Eu, La, Lu,
Nd, Sm, Tb, Yb) foram determinadas pela técnica de análise por ativação com nêutrons (AAN), Hg total por CV AAS e
a determinação das taxas de sedimentação pelo método do 210Pb em um testemunho de sedimentos do rio Botafogo.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Amostragem e preparação das amostras

Foi realizada em novembro/2004, próximo a foz do Rio Botafogo, em zona estuarina, uma amostragem dos
sedimentos lamosos aluviais do Rio Botafogo, em forma de perfil vertical, com cerca de 62 centímetros de
comprimento. O ponto de coleta dista aproximadamente 14 km a jusante da Cia. Agro-Industrial de Igarassu, fábrica de
soda-cloro, provável responsável pelo despejo de efluentes com mercúrio nas águas do rio Botafogo. Posteriormente,
esse testemunho foi fatiado a cada 2 cm, resultando em 31 amostras. Tal testemunho se iniciou logo abaixo da lâmina
d’água, com sedimentos inconsolidados de material argilo-orgânico, tendo variáveis frações sílticas e arenosas
subordinadas, e ainda fragmentos de conchas de ostracodes e outros bivalves, comuns em zonas onde há manguezais.
Este trabalho de coleta foi realizado com amostrador a percussão confeccionado com PVC rígido, com tubo duplo
móvel interno, tendo na sua extremidade inferior uma broca de aço inox. Este amostrador para sedimentos
inconsolidados é capaz de coletar amostras de até um metro de comprimento e 4,5 cm de diâmetro. Essa amostragem,
apropriada para sedimentos finos não consolidados, foi encerrada ao se atingir sedimentos arenosos, mais consolidados
e de difícil penetração. Este procedimento é justificável, porquanto para análises geoquímicas, a fração mais importante
é a fina e orgânica, por ter a propriedade de capturar poluentes e metais pesados. O ponto de amostragem possui as
seguintes coordenadas UTM: 0291316 e 9146481. Este ponto encontra-se relativamente próximo ao Canal de Santa
Cruz, onde circulam águas marinhas, separando o continente da turística Ilha de Itamaracá, no litoral pernambucano. As
amostras do perfil (constituídas essencialmente por material fino) foram secadas em estufa, a uma temperatura de cerca
de 55 ºC e depois desagregadas em almofariz, sendo posteriormente acondicionadas em sacos plásticos. Na Figura 1 se
encontra a descrição do perfil amostrado.

Figura 1 – Descrição do perfil amostrado

2.2 Análise por ativação neutrônica (AAN)
Cerca de 0,15000g de cada amostra (duplicata), 0,12000g dos materiais de referência Buffalo River Sediment
(NIST SRM 2704), Soil-7 (IAEA) e BEN (Basalt-IWG-GIT) e os padrões sintéticos dos elementos de interesse foram
irradiados por 16h, sob um fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-2 s-1 no reator IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP. Foram
feitas duas séries de contagem: a primeira após uma semana e a segunda, após 20 dias de decaimento. Na primeira
contagem puderam ser identificados os radioisótopos: 76As, 140La, 147Nd, 122Sb, 153Sm, 239Np (U) e 175Yb. Na segunda
contagem foram identificados: 131Ba, 141Ce, 60Co, 51Cr, 134Cs, 152Eu, 59Fe,181Hf, 177Lu, 86Rb, 46Sc, 182Ta, 160Tb, 233Pa (Th),
169
Yb e 65Zn. A espectrometria gama foi feita utilizando-se dois detectores de Ge hiperpuro da ORTEC e eletrônica
associada e um detector de Ge hiperpuro CANBERRA modelo GX2020, acoplado a um sistema multicanal e eletrônica
associada da CANBERRA. A análise dos dados foi feita pelos programas VISPECT2 e VERSÃO2 para identificar os
picos de raios gamas e pelo programa ESPECTRO, para cálculo das concentrações. Maiores detalhes da metodologia
analítica estão descritos em Larizzatti et al (2001).

2.3 Determinação de Hg total por CV AAS
De 0,1 a 0,5g de amostras e materiais de referência foram cuidadosamente pesados em recipientes de Teflon
(60 mL). Foram adicionados 4mL de HNO3 conc, 2mL de H2SO4 conc e 1mL de H2O2 30%. Os tubos foram fechados e
deixados reagir durante a noite, à temperatura ambiente. No dia seguinte os tubos foram colocados em um bloco de
alumínio a 900C e deixados por 3 horas. Após a digestão, os tubos foram resfriados à temperatura ambiente e
completou-se o volume com água Milli-Q até a marca (50,0 mL). Os recipientes foram misturados e esperou-se pela

sedimentação da fração não digerida, antes de se fazer a leitura da absorbância. O equipamento utilizado para leitura foi
o Flow Injection Mercury System (FIMS – Perkin Elmer).

2.4. Determinação das taxas de sedimentação pelo método do 210Pb
Uma alíquota (1,00g em duplicata) das amostras de cada fatia do testemunho foram dissolvidas em digestor de
microondas com ácidos minerais (HNO3 conc.+ HF 40% + H2O2 30%) e submetido ao procedimento radioquímico,
para a determinação de 226Ra e 210Pb (Moreira et al., 2003). As idades foram calculadas pelo modelo CRS (Ivanovich &
Harmon, 1992).

3. Resultados e Discussão
A Figura 2a apresenta os resultados obtidos pela datação confrontados com as concentrações de Hg no
testemunho amostrado. A taxa de sedimentação foi de 0,31 cm ano-1, correspondendo ao período de 2004 a 1840. Os
valores mais anômalos das concentrações de Hg situaram-se na seção superior do perfil e variaram de 214 ppb (18 – 20
cm) a 6000 ppb (0 a 6 cm), enquanto na seção inferior, atinge valores em torno de 70 ppb na profundidade de 28cm
aumentando novamente para 200 ppb na profundidade de 58 cm. Abaixo da profundidade de 20 cm do perfil, portanto,
em épocas pré-industriais (anteriores a 1950), segundo indicam os dados da datação, apresentam valores relativamente
altos, tais como 222 ppb ou 110 ppb. Os valores de Hg deveriam ser neste caso, algo abaixo de 70 ou 50 ppb, mais
condizentes com valores de background em termos mundiais ou regionais à época. O Hg apresentou boa correlação
com o P2O5 (Fig. 2b), notadamente a partir da seção mediana do perfil (30 cm) até o topo. Assim, é sugestivo supor que
o Hg, desde épocas pré-industriais, estivesse regionalmente ligado à aplicação de insumos agrícolas fosfáticos,
relacionados com os cultivos de cana de açúcar. Teríamos então a superposição de duas fontes de Hg, uma industrial
(fortemente atuante, e muito mais agressiva, a partir de 1960) e outra resultante da atividade agrícola, impulsionada no
século XX pela necessidade do aumento de produção de açúcar e álcool.

Figura 2a – Teor de Hg e idade dos sedimentos

Figura 2b- Teor de Hg e P2O5 nos sedimentos

Os valores médios de concentração, desvios padrão, valores mínimos e máximos obtidos por AAN para as amostras de
sedimentos se encontram apresentados na Tabela 1. Os valores médios foram normalizados pelo NASC (North
American Shale Composite) (Taylor & McLennan, 1985) e se encontram apresentados na Figura 3. Verificou-se um
enriquecimento para os elementos U, La, Nd, Hf, Ce, Th, Sm, Ta e Eu; os demais elementos analisados se apresentaram
empobrecidos em relação ao NASC.
Verificou-se a seguinte variação de concentração dos elementos analisados com a profundidade: Br, Co, Cr, Cs, Fe, Na,
Rb, Sc, Ta, Yb e Zn mantiveram suas concentrações aproximadamente constantes; As, Ba, Hf, Lu, Sb, Sm, Tb, Th e U,

apresentaram um aumento de concentração com a profundidade, enquanto o Hg apresentou concentração bastante
elevada nas camadas mais superficiais do sedimento, diminuindo ao longo do testemunho.
Tabela 1 – Resultados obtidos por AAN para as amostras de sedimentos em mg kg-1.
media

desvio
padrão

min

max

As

19,5

3,2

13,1

25,7

Ba

426,6

64,0

289,0

Ce

115,1

7,8

103,0

Co

6,0

0,5

Cr

98,5

Cs

3,6

Eu

1,4

0,1

NASC

Elem norm

528,7

636

0,67

137,7

73

1,58

5,3

7,3

26

0,23

8,4

84,6

120,9

125

0,79

0,3

2,8

4,1

5,2

0,68

1,2

1,6

1,24

1,13

Fe(%)

4,1

0,3

3,2

4,8

Hf

10,2

3,0

6,6

21,4

6,3

1,62

La

55,0

3,6

49,3

62,5

32

1,72

Lu

0,4

0,1

0,3

0,6

0,48

0,73

Nd

55,6

9,5

36,5

73,8

33

1,68

Rb

52,3

7,5

32,1

63,4

125

0,42

Sc

9,9

0,8

8,5

11,6

15

0,66

Sm

7,7

0,8

5,8

9,9

5,7

1,36

Ta

1,4

0,1

1,1

1,8

1,1

1,25

Tb

0,8

0,2

0,5

1,3

0,85

0,96

Th

18,6

1,5

16,6

23,3

12

1,55

U

10,3

2,3

4,8

15,1

2,7

3,81

Yb

2,3

0,3

1,8

2,9

3,1

0,75

Zn

68

12

54

121

Figura 3 – Normalização dos elementos analisados pelo NASC (Taylor & Mc Lennan, 1985)
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ABSTRACT
The Cretaceous-Paleogene (K-Pg) transition has been recorded in sedimentary carbonates at the Paraíba coastal
Basin, northeastern Brazil, at the very base of the Maria Farinha Formation. This study focus the C and O isotope
geochemistry of the Itamaracá Formation (Campanian), Gramame Formation (Maastrichtian) and Maria Farinha
Formation (Danian), including two transitions: Campanian-Maastrichtian and Maastrichtian-Danian. The latter is very
important one because records events related to a massive extinction of the biota.
The carbonate cement of the Itamacá Formation sandstones show C and O-isotope values consistent with shallowwater marine environment as depicted from the δ18O (-0.8 to -2.7‰ PDB) versus δ13C (+1 e +2‰ PDB) plot. This
Formation exhibits a maximum flood surface at the Campanian-Maastrichtian transition. During the Maastrichtian, a
Highstand System Tract (HST) with increase of the temperature and marine bio-productivity has been isotopically
recorded (δ18O from -3 to -5‰ PDB and δ13C of -1.2, -0.3, 0.1 and +2.3‰PDB).
A bit before the K-Pg boundary, the O-isotope signal points to three successive warming periods, alternated with
four cooling down periods. The O- and C- isotope variation curves obtained in this study resemble many others
determined for K-Pg boundary transitions elsewhere.
Key words: K-P boundary, C and O isotopes, northeastern Brazil

Introduction
The Cretaceous-Paleogene (K-Pg) boundary has been determined by Alvarez et al. (1980), and since then became a
matter of geologic and paleontologic interest and subject of endless debate. This hypothesis invokes that a meteorite
impact would have caused environmental changes that would have caused a massive extinction of the biota on the Earth
surface. This impact would have left geological and geochemical records in the K-Pg boundary in South America at the
Paraíba coastal Basin in northeastern Brazil, and at the Yacoraite Basin in northwestern Argentina (Sial et al., 2003). In
addition, the possibility that the K-Pg boundary has been also recorded at the Neuquen Basin in Argentina and, perhaps,
at Navidad (Topocalma), Algarrobo and Magellan Basin, in Chile, has also been speculated (Sial et al., 2001).
The Paraíba coastal Basin is characterized by a complete carbonate sequence, recording the Upper Cretaceous
(Gramame Formation; Maastrichtian) and early Paleogene (Maria Farinha Formation; Paleocene), inclunding a possible
geochemical anomaly of iridium (Albertão, 1992 at the Poty quarry, Pernambuco. Sial et al. (1993) have examined C
and O-isotope behavior of this sequence in Ponta do Funil beach, Pernambuco. Ferreira et al (1996) realized also studys
isotopic in the Paraíba coastal Basin. Sabino et al. (2005) have also studied the C and O-isotope chemostratigraphy of
Maastrichtian to Paleocene carbonate sections at the Poty quarry. In addition, Barbosa et al (2005) studied the C- and Oisotope behavior of carbonates at this locality as well as at the Itapessoca quarry, Paraíba Basin.
Keller (2001 and references therein) called the attention that near the K-Pg transition, there were probably several
meteorite impacts. Massive extinction of terrestrial living organisms can be verified from geophysical and geochemical
evidence, and from well-documented climatic changes in marine of the Maastrichtian, where O isotopes demonstrate
that the global climate was relatively cold during the late Maastrichtian, followed by short global warming by the K-Pg
transition. Changes in salinity of the seawater and strong sea-level variation implied an important change in marine bioproductivity.
This study focus the isotope chemostratigraphy of the Poty quarry situated at about 30 km from Recife city.
Regarding that this quarry is partially in activity, there is a preoccupation that carbonates that have recorded the K-Pg
boundary come to be wiped off.
Geological Setting
The Paraíba coastal Basin outcrops for about 7,600 km2, being most of its sediments (about 31.400 km2) submerse,
extending over the continental shelf down to 3,000 meters, this is area include the coastal area between Pernambuco
Shear Zone (Recife city) as far as Mamanguape fault in the North of the João Pessoa city (in Barbosa, 2003, 2004).This
study focus three formations: Itamaraca Formation (Campanian), a transition unit to the marine stage, represented by
estuarine coastal deposits and lagoons, fossil record typical of brackish water, composed of carbonatic at the top, shales
and carbonates with siliciclastics. Above that, the Maastrichtian Gramame Formation is represented by limestones and

marls. The Danian Maria Farinha Formation overlies the Gramame Formation with marly limestones and thick levels of
marls in the lower portion, and siliciclastic-rich dolomitic limestones, with fossil reefs and reefal lagoons in the upper
portion. This division has been proposed by Beurlen (1967a, 1967b). The Paraíba Basin has received a continental
contribution up to the end of the Campanian, passing into marine deposition in early Maastrichtian, and towards the KPg boundary, the contribution was predominantly marine.
Isotope Geochemistry
One hundred sixty-five samples, spaced 30 cm apart, from a 52m drilling at the Poty quarry, were analyzed for C
and O isotopes, using McCrea´s method (1950) and includes Upper Campanian, Maastrichtian and Danian carbonates
(Fig. 1). Twenty five samples have been chosen for major and trace chemistry analyses by XRF. The Mn/Sr ratios are
always below 1.0 and, therefore, suggest that we are dealing with rather primary isotopic signals (Fig. 1).
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Figura 01: Isotopes de O e C and Sr/Mn, Mg/Ca, Sr and Rb at Poty Quarry sections, Paraíba Basin, NE Brasil

An overall variation of δ 13C from +2.3 to -1.8‰ PDB was observed. Positive values are found in all the Campanian
Itamaracá Formation, with δ 13C from +1 to +2‰PDB. Negative values (-1.2, -0.3 and 0.1‰ PDB), however, are seen by
the Campanian-Maastrichtian transition. Samples right above this point are enriched in phosphates (3.46 to 5.28% P2O5)
and with positive δ 13C values (from zero to +1.9‰ PDB) suggesting an increase of marine bio-productivity probably
related to a Highstand environment. During the Maastrichtian one observes a tendency towards positive values of δ 13C
until the early Danian, reaching values of +2.3‰PDB, with two negative peaks in the midle Maastrichtian (-1.8% and
0.6‰ PDB). In the early Danian, there is a small positive excursion with values around +2‰PDB, followed by a drop to
+1‰ PDB, right after the Maastrichtian-Danian transition.
The δ 18O values vary from -6.6 to 0.8‰PDB with a tendency to negative values during the Campanian (-0.8 to 2.7‰PDB) and with a negative excursion right after the Campanian-Maastrichtian transition, reaching values from -3 to 5‰PDB during all the early Maastrichtian, returning to values around -2‰PDB in the middle to upper Maastrichtian. An
important negative excursion right after the Maastrichtiaan-Danian, returning to values around -2 to -1‰ PDB in the
Danian.
Right after the K-Pg transition there is an increase of SiO2 (from 23.0 to 37.6%) and Al2O3 (from 6.8 to 15.2%) and
this is associated to an increase of the amount of siliciclastic material in the Basin.

Discussion and Conclusions
The Upper Campanian Itamaracá Formation is of transitional origin having undergone marine influence as one can
see by contrasting δ 18O (-0.8 to -2.7‰ PDB) versus δ 13C values (+1 to +2‰ PDB) which suggest marine shallow-water
environment, with a maximum flood surface in the transition to the Gramame Formation (Campanian-Maastrichtian).
Between 44 and 47 meter depth, at the top of the Itamaracá Formation and in the base of the Gramame Formation a
phosphate-rich layer is found, as demonstrated by the P2O5 values (from 3.5 to 5.3%). Above this point, there was a
Highstand (HST) with increase of temperature and marine bio-productivity, according to the oxygen (-3 to -5‰ PDB)
and C (-1.2, -0.3 e 0.1‰PDB) isotope signals, reaching its peak in the Upper Maastrichtian, with C-isotope signals (δ 13C
of +2.3‰PDB; HST).
The Gramame Formation is composed by intercalation of limestone and marls, with bioturbation (bio-micrite),
fossiliferous limestone (wackestone) and thalassinoids. In the contact between the Gramame and Maria Farinha
Formations, there is a breccia perhaps associated to an erosive event. The Maria Farinha Formation is composed of
intercalation of limestones and marls, with bioturbation (thalassinoids). One observes an increase of SiO2 (from 23.0 e
37.6%) and Al2O3 (6.8 to 15.2%) probably related to the presence of quartz and feldspar or clays. Right after the K-Pg
boundary a regional marine regression has been recorded (LST) with a fall in the bio-productivity what is reflected in
the δ13C values (+1‰ PDB) and by carbonates with higher Mg/Ca ratios what reflects more dolomitic compositions
deposited in a shallow marine environment. The O- and C- isotope variation curves obtained in this study ressemble
many others determined for K-Pg boundary transitions elsewhere.
Acknowledgments. MVNS is grateful to CAPES Agency for a doctoral scholarship. We would like to thank Gilsa
Maria Santana and Vilma Sobral Bezerra for helping with the stable isotope analyses in the LABISE.
References
Albertão, G. A. & Martins Jr., P. P. 1992. O evento-limite entre o Cretáceo e o Terciário nas bacias sedimentares
brasileiras. XXXVII Congresso Brasileiro de Geologia, Resumos Expandidos (2): p. 463-465.
Alvarez, L.W., Alvarez, W., Asaro, F., Michael, H.V. 1980. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary
extinction. Science, 208:1095-1108.
Barbosa J.A, Sial, A.N Ferreira, V.P, Neumann, V.H. Isótopos de Carbono e Oxigênio através do Maastrichtiano e
Paleoceno da bacia da Paraíba, NE do Brasil. X Congresso Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica
dos Países do Mercosul. 2005.
Barbosa, J. A. 2004. Evolução da Bacia Paraíba durante o Maastrichtiano-Paleoceno – Formações Gramame e Maria
Farinha, NE do Brasil. Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Dissertação de Mestrado. 239 p.
Barbosa, J. A., Souza, E. M., Lima Filho, M. F., Neumann, V. H. 2003. A estratigrafia da Bacia Paraíba: uma
reconsideração. Estudos Geológicos, Universidade Federal de Pernambuco. 13: 89-108.
Beurlen K. 1967a. Estratigrafia da faixa sedimentar costeira Recife-João Pessoa. Bol.Geol. São Paulo, SP. 16(1): 43-53.
Beurlen K. 1967b. Paleontologia da faixa sedimentar costeira Recife-João Pessoa. Bol. Geol. São Paulo, SP. 16(1): 7379.
Ferreira, V. P., Sial A.N., Menor, E. A. 1996. Carbon and Oxygen Isotopes in offshore and continental Mesozoic and
Tertiary limestones, NE Brasil: the K-T boundary and Tertiary climatic variations. Acta Geologica Hungarica.
In: Isotope Workshop. 39: 43-46.
Keller, G. 2001. The end-cretaceous mass extinction in the marine realm: year 2000 assessment. Planetary and Space
Science 49: 817–830
Sabino, I., Sial, A.N., Ferreira, V.P., Marquillas, R.A. and de Papa, C., 2005. Características estratigráficas e isotópicas
del limite K-T em las Cuencas de Pernambuco-Paraíba (Brasil) y Salta (Argentina). Porto de Galinhas, X Congresso
Brasileiro de Geoquímica e II Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul (CD-ROM).
Sial, A. N. , Alonso, R. N. Toselli, A. J. Acenolaza , F. G. , Parada, M. A. , Rossi De Toselli, J. 2003. C Minimum in
the Late Cretáceos – Paleocene Yacoraite Carbonate Sequence, NW Argentina. IV South American Symposium on
Isotope Geology. Short Papers: 345 – 348.
Sial, A. N. , Ferreira, V. P. Toselli, A. J. Parada, M. A. Agenolaza , F. G. , Pimentel, M. M. , Alonso, R. N. 2001.
Carbon and Oxygen Isotope Compositions of Some Upper Cretáceos – Paleocene Sequences in Agentina and Chile.
Intern. Geol. Rev., 43: 893 – 909.
Sial, A. N., Ferreira, V. P., Chaves, N. S., 1993 – Isótopos de Carbono e a Transição Cretáceo-Terciário no Nordeste do
Brasil. XV Simpósio de Geologia do Nordeste, Natal, RN. Sociedade Brasileira de Geologia, Núcleo Nordeste.
Boletim No 13, p. 44.
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ABSTRACT
Mangroves are located in regions vulnerable to several sources of contaminations. Inputs of organic pollutants such as
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), organochlorinated compounds and domestic sewage are widely reported in
the literature. The low molecular weight PAHs have a significant acute toxicity, whereas some of the higher molecular
weight have been identified as human carcinogens. A range of technologies exists for treatment of petroleum aromatic
hydrocarbons in water. Among them, the break and removal of aromatics by microbiological transformation and
degradation is an effective method of reducing dissolved hydrocarbons in water. In the present work, the biodegradation
of pyrene using native microorganisms occurring in superficial sediment samples of both Itacorubi and Ratones
mangroves are investigated. The biodegradation process was monitored with the purpose of verify the efficiency of the
microorganisms in removing organic pollutants from the environment. The most favorable temperature and pH
conditions for the biodegradation of pyrene were 45 °C and pH 5 at Itacorubi Mangrove and 40 °C and pH 8 at Ratones
Mangrove. With no addition of nutrients, in 12 days 90% of the added pyrene was biodegraded in the sediment samples
taken from Itacorubi Mangrove and 92% from Ratones Mangrove.
KEY-WORDS: Biodegradation, pyrene and sediment.
INTRODUÇÃO
A distribuição dos hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) encontrados em sedimentos pode variar conforme as
fontes, proximidade com atividades antropogênicas, tipos de poluentes e propriedades do sedimento, que incluem a
composição da matéria orgânica e tamanho das partículas (Tam et al., 2001). A quantidade de HPA oriunda de
processos naturais é relativamente baixa quando comparada com a de origem petrogênica. As maiores concentrações de
HPA no meio ambiente são geralmente associadas a fontes antrópicas como combustão incompleta de combustíveis
fósseis, derrame de óleo, tráfego de navios e efluentes industriais. (Chang et al., 2002). Ao longo dos últimos 20 anos
houve aumento no interesse pela contaminação do meio ambiente por HPA devido às suas características de resistência
à degradação microbiológica, persistência e porque alguns desses compostos apresentam natureza tóxica, com
características mutagênica e carcinogênica. Vários HPA são considerados poluentes para o meio ambiente por afetarem
o habitat da flora e fauna, resultando na acumulação de elementos tóxicos nas cadeias alimentares e, em alguns casos,
sérios problemas de saúde e defeitos genéticos em humanos (Liu et al., 2001). Segundo a Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), estudos com animais reportam alterações enzimáticas nas mucosas do trato
gastrointestinal e aumento no peso do fígado, a partir da ingestão de HPA (efeito agudo). Consequentemente, a USEPA
tem listado os 16 HPA como poluentes prioritários para remediação nos diferentes tipos de ambientes (sedimento, água,
solo e biota) (Brown et al., 1978). No meio ambiente eles podem ser removidos por diversos processos, incluindo
volatilização, foto-oxidação, oxidação química, bioacumulação e adsorção. Acredita-se, porém, que a degradação por
microorganismos é um dos principais processos para remover HPA de sedimentos contaminados. Estudos anteriores
têm reportado que comunidades de microorganismos, como certas bactérias e determinados fungos, têm considerável
potencial de biorremediação de sedimentos contaminados com óleo (Yuan et al., 2001; entre outros). A biodegradação
dos hidrocarbonetos de petróleo pelos microorganismos ocorre através de reações de oxidação-redução, nas quais os
contaminantes são oxidados na presença de certos receptores de elétrons. O solo, normalmente, apresenta altas
concentrações de oxigênio dissolvido, nitrato, ferro (III), sulfato e dióxido de carbono, substâncias capazes de receber
os elétrons liberados na oxidação dos hidrocarbonetos. A biodegradação é um processo lento e sua cinética pode estar
condicionada à concentração de oxigênio, temperatura, nutrientes (especialmente o nitrogênio e o fósforo), salinidade,
receptores de elétrons, pH, composição estrutural dos hidrocarbonetos e biodegradabilidade dos compostos (Raymond
et al., 2001). No meio ambiente, HPA podem associar-se a partículas e matéria orgânica dissolvida e depositar-se sobre
o sedimento. A sorção de contaminantes orgânicos pela matéria orgânica natural geralmente limita a biodisponibilidade
dos substratos, sendo este um importante fator que afeta a velocidade de degradação microbiológica em solos e
sedimentos (Grosser et al., 2000).
ÁREA DE ESTUDO
De todos os ecossistemas, o manguezal além de ser um dos ambientes mais produtivos é também o mais vulnerável
aos efeitos do desenvolvimento econômico e do crescimento desordenado da população humana. Por apresentar-se em
regiões costeiras e estuarinas, estão em uma localização propícia à contaminação de dejetos dos grandes centros
urbanos. O Manguezal de Ratones, com uma área total de 6,25 km2, está localizado a aproximadamente 30 km ao
nordeste do centro de Florianópolis, cercado pelas coordenadas 27°28’S e 48°31’W (Fig. 1a). O manguezal é parte da

Reserva Biológica de Carijós, tem acesso restrito e não é permitida nenhuma atividade humana. Suas características
químicas e biológicas apresentam-se particularmente bem preservadas servindo também como um ambiente para
eventuais comparações (Mater et al., 2004). Em contraste ao Manguezal de Ratones, o Manguezal do Itacorubi
(27°35’S e 48°30’W) é circundado por bairros de Florianópolis e tem sofrido perda progressiva do habitat nos últimos
30 anos (Fig. 1b), restando menos de 2,0 km2 de florestas de manguezais, equivalente a 25% de sua dimensão original.
Parte do manguezal foi utilizado para a construção de condomínios, estradas, depósito de lixo municipal e canais
artificiais. O tratamento de esgoto é insuficiente na área e excessos de esgoto não tratado são lançados diretamente na
travessia dos riachos na área do Manguezal (Soriano-Sierra et al., 1998).
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Figura 1. Mapa dos manguezais estudados com os pontos de coleta das amostras para estudo de biodegradação do
pireno: (A) Manguezal de Ratones (ponto R1) e (B) Manguezal do Itacorubi (ponto IT1).
COLETA DAS AMOSTRAS
O ponto escolhido no Manguezal do Itacorubi (27°34’S e 48°31’WO) é apresentado na Figura 1b, sendo este
estratégico, pois o local é considerado impactado por localizar-se próximo a Avenida da Saudade, principal acesso para
a rodovia SC-401 e rodovia Admar Gonzaga (SC 404). O local é conhecido como Passarela das Garças e situa-se na foz
do rio Sertão e do rio Itacorubi e está sob a influência constante das marés. O ponto de coleta no Manguezal de Ratones
(27°28’S e 48°29’WO) é apresentado na Figura 1a, localizado no Rio Ratones, sendo uma área considerada preservada.
Esse é um ponto estratégico para eventuais comparações. Os sedimentos foram coletados com o auxílio de um
amostrador do tipo draga e transferidos para frascos de vidro previamente limpos, com a precaução de envolver as mãos
com luvas de polietileno. A água utilizada nos ensaios foi coletada às margens da área de coleta do sedimento com o
auxílio de uma garrafa de vidro limpa e um suporte metálico, evitando-se assim o contato com as mãos. Após a coleta,
sedimento e água foram levados ao laboratório e imediatamente utilizados para evitar que o meio de cultura presente
fosse inutilizado.
METODOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS
Inicialmente foi realizado um teste para verificação da existência de pireno nos pontos de amostragem. Não sendo
encontrado pireno no sedimento, preparou-se uma solução fortificada com pequena quantidade de sedimento liofilizado,
peneirado (250 µm) e autoclavado (110 °C), resultando em 8,25 µg de pireno juntamente com 0,5 g deste sedimento.
Esses sedimentos fortificados com pireno foram então mantidos em envelopes individuais de alumínio (Ke et al., 2003).
Para confirmar a concentração de pireno em cada porção procedeu-se aleatoriamente a extração de cinco envelopes.
Filtrou-se e avolumou-se para 1 mL com 5 µg mL-1 de padrão interno (criseno-d) procedendo-se em seguida a análise
por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Obteve-se uma concentração média de 2,88 ±
0,27 µg mL-1. Para os ensaios de biodegradação alíquotas de 5-6 g do sedimento recém coletados e ainda úmidas foram
transferidas para uma série de erlenmeyers de 250 mL com 10 mL de água do próprio meio e efetuou-se a adição de
uma porção do padrão fortificado, tomando-se o cuidado para que ficasse bem homogeneizado. Os frascos foram
lacrados com papel alumínio, colocados em uma incubadora do tipo shaker orbital termostatizada, longe da
luminosidade, e deixados sob agitação por três dias (72 h). As análises foram realizadas em triplicata e para cada
experimento foi feito um branco com sedimento autoclavado a fim de avaliar perdas por outros tipos de processos. Para
avaliação do efeito da temperatura na biodegradação, as demais variáveis foram mantidas constantes e a faixa de
temperatura estudada foi de 25 – 45 °C, com intervalos de 5 °C. Para pH os valores utilizados foram 5, 6, 7, 8 e 9. O pH
do meio foi ajustado utilizando papel indicador e soluções 1,0 mol L-1 de HCl e NaOH. Os ensaios com variação do
tempo foram realizados em 3, 6, 9 e 12 dias nas temperaturas e pH otimizados. O procedimento utilizado na extração
dos sedimentos para verificar a possível presença de HPA nos manguezais foi o mesmo empregado para as amostras
após o ensaio de biodegradação. Inicialmente foram liofilizados e distribuídos em tubos de ensaio. Posteriormente
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adicionou-se 2,0 g de cobre metálico, previamente ativado com HCl concentrado, para remoção de enxofre. Em seguida
foram efetuadas três extrações sucessivas com CH2Cl2, sempre em ultrassom por 30 min em cada etapa. O volume total
de solvente utilizado em cada etapa da extração foi proporcionalmente 1:1 em relação ao volume de sedimento. Os
extratos foram então combinados, centrifugados e concentrados a um volume conveniente (1 mL) no rota vaporizador.
Para o fracionamento das amostras os adsorventes utilizados foram sílica gel e alumina neutra previamente purificados,
ativados e armazenados em estufa a 100 °C até o uso. Para a confecção da micro coluna cromatográfica foi utilizado
como suporte uma pipeta Pasteur empacotada com sílica gel (2 cm, porção superior) e alumina neutra (1 cm, porção
inferior) sobre lã de vidro (0,08 g). A primeira fração foi eluida com 5 mL de hexano, referente aos hidrocarbonetos
alifáticos (F1), e a segunda com 5 mL de CH2Cl2 (F2), contendo o analito de interesse (NOAA, 1993). Os solventes dos
frascos F1 e F2 foram concentrados a um volume conveniente com a ajuda de um rota vaporizador seguido de um leve
fluxo de nitrogênio. As amostras foram mantidas em congelador até análise por GC-MS.
As análises cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo a gás marca Finnigan, modelo Trace GC Ultra,
no modo split (1:40), com uma coluna capilar Rtx®-5MS (30 m x 0,25 mm d.i x 0,25 µm de recobrimento), acoplado a
um espectrômetro de massas marca Finnigan, modelo Polaris Q. Temperaturas do injetor e detector foram de 280 e 300
°C, respectivamente. Foi utilizado o modo de injeção automático (1 µL) com a seguinte programação de temperatura:
40 °C (4 min), 40-290 °C a 8 °C min-1, com isoterma de 10 min. As análises foram feitas no modo varredura total (50 a
500 u) e no modo SIM (m/z 220 para o pireno, m/z 236 e 240
para o criseno-d 12 e m/z 244 para terfenil-d14) com potencial de
1,8
elétron ionização a 70 eV. A interface GC-MS foi mantida a
Manguezal do Itacorubi
A
Mangueza de Ratones
250 °C e Hélio foi usado como gás de arraste. O limite de
1,5
detecção (LOD) do pireno foi calculado para o método
1,2
utilizado com base nos parâmetros da curva analítica, obtendose o valor de 0,024 µg mL-1 (Ribani et al., 2004). A quantidade
0,9
de pireno que foi efetivamente biodegradada ao longo dos
0,6
experimentos foi obtida levando-se em consideração a
concentração final do pireno, resultante dos ensaios de
0,3
biodegradação, subtraída da concentração no branco (caso
0,0
apresentasse algum valor) descartando-se assim a hipótese de
perdas por outros processos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para avaliar o efeito da temperatura na biodegradação do
pireno em ambos os ambientes, foram utilizadas as
temperaturas de 25, 30, 35, 40 e 45°C, mantendo-se o pH do
meio constante (pH 7) durante 3 dias (Fig. 2a). Para amostras
de sedimentos do Manguezal de Ratones os valores das
quantidades de pireno biodegradado variaram de um mínimo
de 0,02 µg mL-1 a 25 °C até um máximo a de 0,31 µg mL-1 a
45 °C. Para sedimentos do Manguezal do Itacorubi, as
quantidades de pireno biodegradada variaram entre 0,18 µg
mL-1 a 25 °C e 0,91 µg mL-1 a 40 °C A partir dos resultados
apresentados observa-se que as melhores condições de
temperatura para a biodegradação do pireno foram 45 °C no
Manguezal de Ratones e 40 °C no Manguezal do Itacorubi
(porém sem diferença significativa do resultado obtido para
esse mesmo manguezal a 45 °C). Para avaliar o efeito do pH
na biodegradação do pireno, em ambos os ambientes foram
realizados ensaios a pH 5, 6, 7, 8 e 9 mantendo-se a
temperatura constante na faixa otimizada (45 °C para Ratones
e 40 °C para Itacorubi) durante 3 dias. No Manguezal de
Ratones os valores da concentração de pireno biodegradado
variaram entre 0,23 µg mL-1 (pH 5) e 0,04 µg mL-1 (pH 7),
enquanto que no Manguezal do Itacorubi as concentrações
variaram de 0,50 µg mL-1 (pH 6) a 0,74 µg mL-1 (pH 8) (Fig.
2b). Observa-se que a maior quantidade de pireno foi
biodegradada a pH 5, para sedimentos do Manguezal de
Ratones, e a pH 8 para sedimentos do Manguezal do Itacorubi.

Figura 2. Biodegradação do pireno em amostras de sedimentos dos manguezais do Itacorubi () e Ratones (ο). (a)
Efeito da temperatura na biodegradação do pireno a pH 7 durante 3 dias (72 h); (b) Efeito do pH na biodegradação do

pireno a 45 °C para o Manguezal de Ratones e a 40 °C para o Manguezal do Itacorubi durante 3 dias; (c) Porcentagem
de pireno biodegradado durante 12 dias.
A partir dos resultados apresentados nas Figuras 2a e 2b, observa-se uma tendência de maior degradação do pireno
em amostras de sedimentos do Manguezal do Itacorubi do que em Ratones. Esses resultados provavelmente refletem a
diferença na quantidade e tipos de microorganismos atuantes em cada ambiente. Por localizar-se na região central da
cidade de Florianópolis, o Manguezal do Itacorubi vem sofrendo depredações e descargas de efluentes domésticos o
que aumenta a concentração de nutrientes e favorece o desenvolvimento dos microorganismos. Comparando-se com os
resultados da literatura, os valores divergem um pouco dos reportados por Yuan et al. (2001) cujos resultados com
melhor índice de biodegradação para amostras de sedimentos de fundo de rio em Taiwan, foram pH 7 a 30 °C. Chang et
al. (2002) em trabalhos com sedimentos de outras regiões no mesmo país, sob condições anaeróbicas de degradação,
obteve valor de pH semelhante ao encontrado para o Manguezal do Itacorubi (pH 8) mas com temperatura inferior (30
°C). Para a avaliação do tempo de biodegradação do pireno nos sedimentos dos dois manguezais, as amostras foram
ajustadas para as condições de temperatura e pH que apresentaram valores máximos de decomposição e analisadas após
3, 6, 9 e 12 dias. Na Figura 2c observa-se que em 12 dias 90 % do pireno adicionado foi degradado pelo consórcio de
bactérias presentes no Manguezal do Itacorubi e 92 % no Manguezal de Ratones. Os resultados de tempo para
decomposição do pireno também divergem de valores encontrados na literatura. Yu et al. (2005) reportaram que para
um consórcio de bactérias presentes em amostras coletadas no manguezal de Ho Chung, em Hong Kong, apenas 33 %
do pireno adicionado foi degradado após 4 semanas; enquanto que em cultura enriquecida com nutrientes a
biodegradação chegou a 98 %, indicando que houve um aumento na degradação do pireno após a adição de nutrientes.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados apresentados observa-se que as melhores condições de temperatura e pH para a
biodegradação do pireno foram 45 °C e pH 5 no Manguezal de Ratones e 40 °C e pH 8 no Manguezal do Itacorubi.
Nota-se uma tendência de maior degradação do pireno em amostras de sedimentos do Manguezal do Itacorubi do que
em Ratones, resultados que provavelmente refletem a diferença na quantidade e tipos de microorganismos atuantes em
cada ambiente. Para 12 dias de ensaio de biodegradação 90% e 92% de pireno foram degradados pelos
microorganismos presentes no Manguezal do Itacorubi e Ratones, respectivamente, indicando uma alta concentração de
nutrientes nestes sistemas.
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AVALIAÇÃO ATUAL DOS ISÓTOPOS ESTÁVEIS, δ18O E δ2H, DA ÁGUA NO LAGO CAÇÓ – MA,
VISANDO A SUA UTILIZAÇÃO EM ESTUDOS PALEOAMBIENTAIS
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1
PPG em Geoquímica Ambiental, UFF(brandi@vm.uff.br); 2IRD-França (bturcq@geoq.uff.br)
Abstract: The goal of this work is to evaluate the water isotopic composition of Caçó lake at present day and its
potential use in the study of regional past climatic conditions. In this primary analysis, we conclude that the water
isotopic composition of lake is strongly influenced by evaporation and the shallow aquifer recharge is very fast. When
the isotopic composition of the water is used to reconstruct the past climatic conditions, it must consider the existence
of the balance between the water isotopic composition of the flow in and flow out of the lake through the precipitation,
evaporation, groundwater and runoff because this balance control the water isotopic composition in the lake. In this
way, can not to say that the water isotopic composition of the Caçó lake is the same that the regional precipitation.
Palavras-chave: [stable isotope, hydrology, paleoclimate]

1. Introdução
O Lago Caçó já vem sendo área de estudos de várias pesquisas paleoambientais (LEDRU et al., 2001; JACOB, 2003;
SIFEDDINE et al., 2003; JACOB et al., 2004; JACOB et al. 2007). Está localizado no estado do Maranhão,
aproximadamente a 100 km do litoral, próximo aos lençóis maranhenses. A pluviometria na região, em torno de
1750mm, é influenciada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e pelos ventos alísios secos provenientes do
sul e os alísios muito úmidos provenientes do norte.
Modelos globais, algumas vezes, se contradizem quando se consideram as variações climáticas em escala regional. Uma
maneira de se verificar a validade destes modelos globais de reconstituição de climas passados, é estudar testemunhos
retirados dos sedimentos de lagos e, através da analise de indicadores, como as diatomáceas, pólen e matéria orgânica,
pode-se reconstituir a variação do nível do lago em tempos passados. Considerando que as variações do nível de um
lago refletem as variações climáticas ocorridas no passado, pode ser possível reconstituir mudanças na precipitação,
evaporação ou temperaturas.
Estudos realizados por Siffedine et al. (2003) no lago Caçó revelaram que entre 21.000 e 17.000 AP predominava um
clima mais seco com pequenas interrupções de climas mais úmido, indicado por camadas finas de areia e matéria
orgânica nos testemunhos, enquanto que no final do Pleistoceno predominava um clima mais úmido sugerido pelo
aumento do nível do lago e expansão da floresta. Behling et al. (2000) analisaram testemunhos retirados no mar do
nordeste, à 90km de Fortaleza-CE, indicando a ocorrência de eventos climáticos bruscos, com fortes precipitações
ocorrendo em torno de 40.000, 33.000 e 24.000 14C anos AP e entre 15.500 e 11.800 14C anos AP na região. Jacob et al.
(2007) pesquisaram a variação da composição do δ2H de plantas aquáticas e terrestres em testemunho do lago Caçó e
reconstituíram sua variação nos últimos 20.000 A. P., obtendo uma estimativa do balanço de umidade e melhor
entendimento da sazonalidade das precipitações.
A utilização de análise de isótopos estáveis em sedimentos lacustres para a reconstrução de características de climas
passados vem sendo avaliada por alguns autores: Sauer et al. (2001), Sauer et. al. (2001a), Huang at. al. (2004) e Jacob
at. al. (2007). Para a validação das conclusões obtidas nestes estudos é necessário compreender o comportamento atual
da composição isotópica da água em seus diversos estágios no ciclo hidrológico. A precipitação pluviométrica é bem
estudada através do GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation), enquanto que estudos sobre a composição das
águas superficiais, subterrâneas e vapor d’água são mais raros, podendo se citar Gibson et al (2002), Martinelli et al.
(1996), Gat et. al. (2006) e Valet-Coulomb et. al. (2006).
Os isótopos estáveis do oxigênio e hidrogênio são ótimos marcadores da água na atmosfera terrestre, principalmente por
serem elementos integrantes da própria molécula da água. O 18O possui uma abundância de 0,204%, enquanto o 2H tem
abundância de 0.0155%. A relação entre os isótopos estáveis da água na precipitação global se ajusta a uma reta,
conhecida como Linha Meteórica Global. A composição isotópica das precipitações regionais é influenciada pelos
efeitos de latitude, altitude, afastamento da costa e quantidade (DANSGAARD, 1964). Em regiões áridas e semi-áridas
a composição isotópica das águas superficiais, principalmente lagos, sofre influência da evaporação, afastando-se da
linha meteórica global e apresentando valores mais pesados, diferenciando-se das águas precipitadas. O lago Caçó,
localizado na região Nordeste do Brasil, sofre forte influência de processos evaporativos. Este fato indica que durante a
reconstituição da composição isotópica da água da chuva no passado deve-se considerar a influência da evaporação
sobre o ambiente lacustre, uma vez que nem sempre a composição da água do lago é a mesma da água da chuva.

2. Método
2.1. Área de estudo
O lago Caçó está localizado no estado do Maranhão, região Nordeste do Brasil (Fig. 1). As precipitações ocorrem entre
os meses de dezembro a maio e são originadas, principalmente, da Zona de Convergência Inter-Tropical (ZCIT ou
ITCZ), sofrendo influência dos fenômenos La Niña e El Niño. Segundo a classificação climática de Koopen, o clima no
Maranhão se divide em dois tipos: o Am, Quente e úmido de monções, com forte precipitação anual e um curto período
seco de Primavera e o Aw, tropical úmido, que apresenta uma estação seca muito nítida no inverno.
Quanto à vegetação, a região do lago Caçó, apresenta características de Savana (Cerrado) e de Floresta (Floresta Aberta
com Babaçú), constituindo-se em uma região de transição. Já os solos desta região são característicos de zonas
litorâneas, ou seja, areias quartzarênicas e mais ao sul, latossolos. A geologia local é predominantemente sedimentar. A
água do lago apresenta características oligotrófica conforme Dellamano-Oliveira et. al. (2003). Quanto à dinâmica da
água no lago, observou-se que o mesmo sofre grande influência das precipitações e do lençol freático (aqüífero raso),
além de perdas por evaporação do espelho d’água (Fig. 2)

Figura 1. Localização do lago Caçó – MA

Figura 2. Variação mensal do nível do lago Caçó e do lençol freático,
bem como da precipitação (posto Gonçalo) e evaporação (estação
Chapadinha) médias mensais.

2.2. Amostragem e análises laboratoriais
No lago Caçó foi estabelecido, desde 2001, um observador, morador da região, que lê o nível do lago e de um poço
próximo à sua casa, diariamente. Durante o ano de 2006, este observador coletou amostras de água da chuva, do poço e
do lago para análise dos isótopos estáveis da água (δ18O e δ2H). Estas amostras foram acondicionadas em frascos de
vidro âmbar de 100ml, previamente lavados com HCl, 0,1N e vedados completamente, de forma a evitar qualquer tipo
de evaporação.
As amostras coletadas foram enviadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade do Arizona (Environmental
Isotope Laboratory – University of Arizona) para análise de δ18O e δ2H. O método utilizado para a análise do δ18O foi
através da redução por Cromo e IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry), com precisão de 0,08‰, enquanto que o
método utilizado para a determinação do δ2H foi através do equilíbrio com CO2 e IRMS (Isotope Ratio Mass
Spectrometry ), com precisão de 0,9‰.

2.3. Resultados obtidos
Os primeiros resultados das análises laboratoriais são referentes ao período de janeiro/2006 a julho/2006. Até o presente
momento as amostras vêm sendo coletadas, mas apenas para o este período as amostras foram analisadas, sendo, no
entanto uma avaliação parcial dos dados. Na Tabela 1 são apresentados os dados obtidos até o momento.

Tabela 1. Valores Médios Mensais (Fevereiro a Julho/2006) dos isótopos estáveis de oxigênio (δ18O ‰) e hidrogênio
(δ2H ‰) no lago Caçó, na precipitação e no poço monitorados.
Fonte
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LA
LA
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PO
PO
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δ18O ‰

δ2H ‰

Média

Desvpad

Máximo

Mínimo

Média

Desvpad

Máximo

Mínimo

2,2378
1,7742
1,5831
0,7151
0,1912
0,1381
-3,6489
-2,2890
-2,9738
-3,1036
-3,9057
-3,7254
-3,5495
-3,0421
-3,0288
-2,9509

0,1770
0,2996
0,1237
0,3139
0,0474
0,0761
0,3450
0,2586
1,4060
0,8795
0,0034
0,1122
0,2198
0,1079
0,1251
0,0716

2,3629
1,9925
1,7334
1,1612
0,2533
0,2000
-3,4050
-2,1061
-1,5086
-2,5271
-3,9033
-3,6345
-3,3550
-2,9175
-2,8963
-2,8779

2,1126
1,4327
1,4454
0,4908
0,1435
0,0531
-3,8929
-2,4718
-4,2052
-4,1160
-3,9082
-3,8771
-3,8983
-3,1086
-3,1838
-3,0451

10,1548
10,7797
9,0180
2,4726
0,4225
2,8005
-17,7140
-4,7473
-10,6591
-10,0254
-20,9097
-20,6579
-19,6579
-16,7095
-15,9389
-14,6194

0,0703
4,8566
1,8240
3,0673
1,4119
1,8618
6,8389
0,9559
9,5737
8,4941
1,7431
0,8430
0,3998
0,3438
0,7161
1,5125

10,2045
15,4806
11,7631
6,3955
2,2207
4,9045
-12,8782
-4,0714
-1,4571
-1,0496
-19,6772
-19,5811
-19,2729
-16,3208
-14,9292
-12,9213

10,1051
5,7812
7,0833
-0,4115
-0,8687
1,3658
-22,5498
-5,4232
-22,8083
-17,9377
-22,1423
-21,5359
-20,3034
-16,9735
-16,4864
-16,4566

LA: Lago; CH: Chuva; PO: Poço; NA: Número de Amostras
3. Discussão
Água da Chuva: Observa-se na Figura 3 que a água da chuva se ajusta à linha meteórica global. A composição isotópica
18
2
da água da chuva (-3,01‰ para o δ O e –10,69‰ para o δ H) está próxima aos valores observados em pontos
2
próximos à região como o caso de Fortaleza (-2,44‰ para o O18 e –9,6 para o δ H), Ceará Mirim (-2,19‰ para o
18
2
18
2
δ O e –8,00‰ para o δ H) e Belém (-2,71‰ para o δ O e –13,9‰ para o δ H), conforme dados GNIP (Global
Network of Isotopes in Precipitation) do IAEA (International Atomic Energy Agency). Pode-se inferir que esta
semelhança indica a atuação do mesmo fenômeno climático responsável pelas precipitações, ou seja, a ZCIT. Massas de
ar sujeitas a vários episódios consecutivos de condensação e evaporação produzem precipitação com valores mais
18
2
baixos de δ O e δ H, desta forma o sinal isotópico das precipitações refletem de onde é formada a massa de ar
responsável pelas precipitações.
18

2

Verifica-se, também, pouca variabilidade do δ O (entre –4,11‰ a 0,88‰) e δ H (entre –1,05‰ e –22,8‰),
aumentando em direção aos meses mais secos. Nas regiões tropicais é comum a ocorrência de chuvas convectivas,
observando-se uma forte correlação da quantidade de precipitação com a composição isotópica. Ocorrem valores
menores nos meses com maior precipitação e maiores em meses com menor precipitação, comprovando a ocorrência do
efeito quantidade sobre a composição isotópica das chuvas na região do Lago Caçó.

Figura 3. Relação entre δ2H e δ18O na precipitação do Lago Caçó - MA
18

Água do Poço: A Figura 4 mostra a relação entre os valores de δ O e δ2H na água do poço do Lago Caçó, com valores
próximos à Linha Meteórica Global. A composição isotópica da água apresentou pouquíssima variação no período
18
2
analisado de Janeiro a Julho/2006 (Fig. 5). Os valores médios (-3,34‰ para o δ O e –17,97‰ para o δ H) são
semelhantes aos valores obtidos para a água da chuva, indicando uma recarga rápida do aqüífero e pouca influência da
evaporação sobre o lençol d’água. Trabalho realizado por Pereira et al. (2004) nos aqüíferos Barreiras e Itapecuru,
18
próximos à ilha de São Luiz, no estado do Maranhão, indicam valores semelhantes (-3,80‰ para o δ O e –23,94‰
18
para o δ2H) aos encontrados no poço localizado no lago Caçó. Os autores observaram que a relação entre o δ O e o

δ2H dos aqüíferos se ajusta à linha meteórica global, não sofrem processos de evaporação e preservam o sinal isotópico
da chuva.

Figura 4. Relação entre δ2H e δ18O na água do poço da
região do Lago Caçó - MA

Figura 5. Variação da composição isotópica na água do
poço da região do Lago Caçó - MA no
primeiro semestre de 2006

Água do Lago: Conforme se observa na Figura 6, ao contrário da água da chuva, os dados observados no lago se
afastam da Linha Meteórica Global, indicando forte influência da evaporação sobre o corpo d’água. As médias da
composição isotópica do lago (1,04 para o δ2H e 5,61 para o δ18O) são bem maiores que as médias obtidas para o poço e
para a chuva, com águas mais pesadas. Com relação à variação sazonal, pode-se observar, na Figura 7, que apesar dos
índices de evaporação serem menores nos meses de janeiro a maio, os valores da composição isotópica do lago são
maiores. Por outro lado, neste período o lago está enchendo e a influência das entradas através dos escoamentos
superficial e subterrâneo aumentam, provocando a diminuição do sinal isotópico na água do lago, que vem marcado
pela forte evaporação do período anterior, mais seco. A medida em que cessam as precipitações o lago começa a
esvaziar, e o sinal isotópico sobe novamente, influenciado mais pela evaporação do corpo d’água do que pelas entradas
superficiais e subterrâneas. Processo semelhante foi observado no lago do Boqueirão – RN, como mostra a Figura 8.

Figura 6. Relação entre δ2H e δ18O na água do Lago
Caçó - MA

Figura 7. Variação da composição isotópica da água do
Lago Caçó durante o 1o semestre/2006 e
volume médio do lago

Figura 8. Variação da composição isotópica do Lago Boqueirão – RN em 2005
4. Conclusões
As precipitações que caem sobre a região do Lago Caçó apresentam sinal isotópico semelhante ao sinal observado para
Fortaleza - CE, Belém - PA e Ceará-Mirim –RN, regiões norte e nordeste do Brasil, conforme dados do GNIP. Nesta
região existe alta correlação das quantidades precipitadas com a composição isotópica em função da ocorrência de
chuvas convectivas, demonstrando o “efeito quantidade” observado em regiões tropicais com pequena variação na

temperatura. A água do poço apresenta sinal isotópico semelhante ao sinal da água da chuva, indicando recarga rápida e
pouco efeito da evaporação sobre o lençol freático.
A água do Lago Caçó possui forte influência da evaporação, apresentando valores mais elevados da composição
isotópica, quando comparados à água da chuva e do poço. A variação sazonal da composição isotópica da água do lago
indica a influência, não apenas da evaporação do corpo d’água, mas também do escoamento superficial e subterrâneo
que aportam ao lago. Nos estudos paleoambientais do Lago Caçó, utilizando os isótopos estáveis da água, deve se levar
em consideração os diversos fatores que influenciam a composição isotópica da água do lago, principalmente a
evaporação, que na região deste lago exerce forte influência, fazendo com que a composição isotópica da água do lago
esteja bem diferente da composição isotópica da precipitação.
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ABSTRACT
The proposal of a National Excellence Center of Coal Ashes for Brazil ("Centro Nacional de Excelência em Cinzas
de Carvão" – CENACIN) is described by means of its main attributes, such as the mission, and its aims.
The approach on the coal ashes in such a Center in Brazil is necessary in the context of a severe increase in thermal
power-plant generation and the high content of ashes production materials that Brazilian coals have.
The R & D Center called "Fundação de Ciência e Tecnologia" (Science and Technology Foundation) – CIENTEC
has developed technologies that take coal ashes as raw materials and, therefore, can contribute to minimize the
environmental impact of landfills and dumping at mine pits. These technologies will be spread and optimized with the
Center creation.
Keywords: Coal ashes production; coal ashes in Brazil; coal ashes technologies.

1. A PROPOSTA
O Departamento de Meio Ambiente – DEMAMB, da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, situada em
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está em vias de implementar o Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão –
CENACIN.

2. JUSTIFICATIVA
Tendo em vista o cenário nacional extremamente favorável à utilização do carvão fóssil existente no sul do
Brasil e a conseqüente geração ampliada de grandes quantidades de cinzas de carvão, há uma necessidade de um correto
encaminhamento desta questão ambiental (ver Quadro 1).

Quadro 1 – Produção de cinzas de carvão no Brasil por ano em toneladas (t)
Até a década de 1960
200.000
Década de 1970
1.500.000
Década de 1980 e 1990
2.000.000
Atual
4.000.000
Projeção para 2010
10.000.000

Observando-se o Quadro 1, verifica-se que a produção atual de cinzas de carvão no sul do Brasil supera 4 milhões
de toneladas/ano. Considerando ainda que toda a cinza de fundo é descartada e que nem toda a quantidade produzida de
cinza volante é utilizada, tem-se que cerca de 2 milhões de toneladas/ano são descartadas.

A partir da realização de leilões de venda de modalidades de energia, como o ocorrido em dezembro de 2005, duas
novas usinas já estão viabilizadas pela ANEEL e que mais três (CTSul, Seival e USITESC) estão sendo encaminhadas, até o
final da década a produção de cinzas não-utilizadas e a serem, portanto, dispostas no ambiente, ultrapassará os 5 milhões de
toneladas.
Tendo em vista a trajetória da CIENTEC em pesquisa ambiental e desenvolvimento de várias tecnologias utilizando
as cinzas de carvão (volantes e de fundo), e os produtos delas extraíveis (cenosferas, por exemplo) e os próprios processos
de combustão empregados, há uma capacitação interna da Instituição quanto à questão. Este potencial equipe está dispersa
na CIENTEC, possuindo múltiplas capacitações técnicas e econômicas, devendo ser agregada no Centro Nacional de
Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN, não excluindo a participação de técnicos de outras instituições.
A publicação do livro "Cinzas de Carvão Fóssil no Brasil – Volume I – Aspectos Técnicos e Ambientais"
estabeleceu o marco referencial no cenário nacional, capacitando a CIENTEC a implementação do CENACIN.

3. PREMISSAS DO CENTRO

A VISÃO DE FUTURO
"O Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN será um espaço onde as cinzas de carvão
fóssil serão vistas como um subproduto da conversão térmica do carvão, e não como mero resíduo a ser tratado e disposto
no ambiente".

DEFINIÇÃO
O Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN é um fórum multidisciplinar de captação e
difusão de conhecimentos sobre as cinzas de carvão.

A MISSÃO
O Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN tem como missão "Promover as cinzas de
carvão fóssil e seus derivados, ressaltando os aspectos vinculados às tecnologias já desenvolvidas na CIENTEC e em outras
instituições, contribuindo para a promoção da sustentabilidade da cadeia produtiva do carvão e melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos".

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo Geral
O Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN tem como objetivo geral promover a
execução de ações, visando incentivar a (re)utilização (reciclagem) das cinzas de carvão fóssil no Brasil e no exterior, tanto
nos aspectos ambiental, técnico e mercadológico.
Os objetivos gerais da implementação do CENACIN tem as seguintes grandes áreas:
•

Consultoria de alto nível para empreendimentos privados

•

Estabelecimento de diretrizes e normas para o Setor Público

•

Banco de dados sobre cinzas de carvão fóssil

4.2. Objetivos Específicos
•

Desenvolver uma rede de intercâmbio entre pessoas, organizações e instituições de ensino e de pesquisa, nacionais
e internacionais, para a geração e difusão de conhecimentos voltados às cinzas de carvão

•

Estimular o debate e a aplicação dos conhecimentos gerados

•

Difundir para os atores envolvidos e para a mídia em geral as propriedades e o mercado de cinzas de carvão

•

Divulgar os produtos e derivados que tenham as cinzas de carvão como matéria-prima

•

Fomentar pesquisas voltadas ao desenvolvimento de produtos e derivados das cinzas de carvão

•

Prospectar linhas de crédito para instalação e/ou ampliação de unidades industriais, que utilizem as cinzas de
carvão com agregação de valor

•

Organizar a massa de informações existentes na CIENTEC (que se encontram dispersas em diferentes
departamentos e na Biblioteca) em pastas e arquivos

•

Identificar no Brasil as instituições que geram e adquirem informações sobre cinzas de carvão, buscando
estabelecer formas de convênio, cooperação e intercâmbio

•

Propor formas adequadas (corretas) de disposição e destino final dos resíduos

•

Avaliar as potencialidades para algum aproveitamento, quando economicamente viável

•

Realizar estudos de combustão para geração de cinzas com características adequadas ou preferíveis para aplicações
específicas

5. ATIVIDADES
O Centro Nacional de Excelência em Cinzas de Carvão – CENACIN terá a finalidade de pesquisar, armazenar e
fornecer informações sobre cinzas de carvão em todas as suas especialidades, tanto as produzidas no Brasil como as no
estrangeiro, constituindo referência nas questões ambientais, técnicas e econômicas.
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ABSTRACT
The approach on the coal ashes in Brazil has to be done in the context of a severe increase in thermal power-plant
generation and the high content of ashes production materials that Brazilian coals have.
The R & D Center called "Fundação de Ciência e Tecnologia" (Science and Technology Foundation) – CIENTEC
has developed technologies that take coal ashes as raw materials and, therefore, can contribute to minimize the
environmental impact of landfills and dumping at mine pits. This paradigm change makes the coal ashes be considered as
byproducts instead of only as solid wastes.
Keywords: Coal ashes production; coal ashes in Brazil; solid wastes; byproducts; coal ashes technologies.

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista o cenário nacional extremamente favorável à utilização do carvão fóssil existente no sul do
Brasil e a conseqüente geração ampliada de grandes quantidades de cinzas de carvão, há uma necessidade de um correto
encaminhamento desta questão ambiental (ver Quadro 1).

Quadro 1 – Produção de cinzas de carvão no Brasil por ano em toneladas (t).
Produção de cinzas de carvão no Brasil por ano em toneladas (t)
Até a década de 1960
200.000
Década de 1970
1.500.000
Década de 1980 e 1990
2.000.000
Atual
4.000.000
Projeção para 2010
10.000.000

Observando-se o Quadro 1, verifica-se que a produção atual de cinzas de carvão no sul do Brasil supera 4 milhões
de toneladas/ano. Considerando ainda que toda a cinza de fundo é descartada e que nem toda a quantidade produzida de
cinza volante é utilizada, tem-se que cerca de 2 milhões de toneladas/ano são descartadas.
A partir da realização de leilões de venda de modalidades de energia, como o ocorrido em dezembro de 2005, duas
novas usinas já estão viabilizadas pela ANEEL e que mais três (CTSul, Seival e USITESC) estão sendo encaminhadas, até o
final da década a produção de cinzas não-utilizadas e a serem, portanto, dispostas no ambiente, ultrapassará os 5 milhões de
toneladas.

2. PRODUÇÃO DE CINZAS DE CARVÃO NO RIO GRANDE DO SUL
O Quadro 2 apresenta a situação do Estado do Rio Grande do Sul, as produções atuais das principais unidades
geradoras de cinzas da combustão de carvão e as produções estimadas para novas unidades de conversão termelétrica a
serem implantadas, ou seja, em construção e em projeto (cenário no ano 2010).

Quadro 2 – Termelétricas no Estado do Rio Grande do Sul que utilizam carvão fóssil como combustível, em operação,
construção e projeto. Capacidades máximas de produção de cinzas, em toneladas por ano.

SITUAÇÃO
EM
OPERAÇÃO
EM
CONSTRUÇÃO

TERMELÉTRICA
Presidente Médici Fases A e B
São Jerônimo
Charqueadas
Presidente Médici – Fase C
Jacuí I (RS)
Seival (RS)

RESÍDUOS (t/ano)
CINZA VOLANTE CINZA PESADA
1.500.000
375.000
5.000
295.058
1.000.000
1.000.000
1.000.000

126.453
250.000
250.000
250.000

1.200.000

250.000

ESCÓRIA
50.000
-

EM PROJETO

CT-Sul (RS)
Extraído de: Zwonok; Chies; Silva, 2006.

3. CINZAS DE CARVÃO COMO RESÍDUOS SÓLIDOS
Em termos ambientais, as cinzas de carvão fóssil devem ser enquadradas na categoria de resíduos sólidos e,
portanto, ser tratadas, pesquisadas e gerenciadas como tal. A Norma que vige no sentido de estabelecer a classificação dos
resíduos sólidos no Brasil é a NBR 10004 (ABNT, 2004).
A experiência brasileira com as cinzas de carvão demonstra que a maioria delas deve ser classificada como
"resíduo Classe II A – não inerte". Isto implica que, para a sua disposição no solo, as cinzas devem - necessariamente - ser
colocadas em um aterro sanitário. Esta situação se deve ao fato de que a incineração seria absolutamente inócua, já que as
cinzas já resultam de processo semelhante e, igualmente, levando conta que a alternativa da reciclagem tenha sido
abandonada.
As cinzas de carvão dispostas em depósitos sem nenhum controle ambiental agridem diretamente o meio ambiente,
a paisagem natural e os ciclos naturais, conforme esquema mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema apresentando os impactos ambientais originados por depósitos de cinzas de carvão sem controle
ambiental (conforme Rohde, 2006, p. 153).

As restrições ambientais às cinzas de carvão vêm da condição de resíduos sólidos que as mesmas possuem: é de
conhecimento corrente da bibliografia mundial e brasileira que as cinzas de carvão contém elementos químicos, metais,
substâncias e possuem propriedades químicas e toxicológicas que podem causar danos à saúde humana e ao ambiente.

4. CINZAS DE CARVÃO COMO SUBPRODUTO
Para o estreito enfoque da economia neoclássica, quando há uma atividade econômica tradicional (por exemplo,
produção de energia elétrica) esta necessariamente gera resíduos. Estes resíduos são um problema ambiental, um estorvo,
incômodo a ser resolvido, um "custo" econômico dependurado na atividade linear monoprodutiva "econômica": um passivo
(ambiental). Nesta limitada maneira de encarar a produção industrial e energética humana, existe um processo linear e
monoespecialista em que a visão sistêmica é completamente abandonada em troca de um retorno, de um lucro certo e
imediato, não havendo preocupação especial com os subprodutos da atividade em curso, seja através da sua valorização
("econômica"), seja pela via da sua reciclagem.
A partir do momento em que o paradigma ambiental sistêmico coloca implicativamente uma nova ótica sobre as
cinzas de carvão fóssil aparece imediatamente a visão complexa de que as cinzas não são definitivamente um resíduo, uma
dificuldade necessária, mas um subproduto da queima do carvão, tal qual são a energia elétrica ou o calor. Em alemão,
registrar-se-ia mais apropriadamente, há então a passagem do abfall (resíduo) para o anfall (subproduto). Na língua inglesa
existe o conceito de Coal Combustion Byproducts – CCBs (Subprodutos da Combustão de Carvão).
A utilização das cinzas de carvão como subproduto resulta em numerosos benefícios, entre os quais podem ser
citados:
• uma diminuição significativa da necessidade de áreas destinadas aos aterros;
• a conservação de recursos naturais;
• um ambiente mais limpo e seguro;
• a redução de emissão de dióxido de carbono;
• reduções de custo significativas para todos os usuários finais;
• impulsão no desenvolvimento econômico;
• redução geral do custo de geração de eletricidade.
A ultrapassagem da estreita visão da economia linear e monoprodutiva ocorre em quatro grandes grupos de novas
idéias, muito importantes do ponto de vista ambiental e social.
A postura proativa que considera as cinzas de carvão como um subproduto da utilização do carvão origina quatro
novas rotas implementadoras de aproveitamento e reciclagem destes materiais, que serão descritas em detalhe a seguir. De
fato, novos pontos de vista originais da questão das cinzas e dos resíduos sólidos fazem uma reviravolta dos conceitos
tradicionais de "externalidades" e passivos da economia neoclássica.
As quatro grandes linhas de abordagem das cinzas de carvão como subprodutos são as seguintes:
• produção (mais) limpa ("tecnologias mais limpas");
• eficiência ambiental (por exemplo, o Fator 4, Fator 10 e o Capitalismo Natural);
• sistema de normas ISO 14000 (qualidade ambiental total);
• princípio de emissão zero (eliminação do conceito de resíduo).
As novas visões implementadoras para os resíduos tomados como subprodutos, originadas das quatro grandes
linhas de abordagem ambiental-sistêmicas (produção (mais) limpa ou "tecnologias mais limpas"; eficiência ambiental,
por exemplo, o Fator 4, Fator 10 e o Capitalismo Natural; sistema de normas ISO 14000 ou a qualidade ambiental total e o
princípio de emissão zero ou a eliminação do conceito de resíduo têm muito a oferecer no caso das cinzas de carvão. De
fato, estas implementações podem, isoladas ou em conjunto provocar novas formas de abordagens do mercado de cinzas, na
mudança da cultura dos usuários de carvão (especialmente o setor termelétrico), otimizações na cadeira produtiva, novos
enfoques de marketing, logística e, principalmente, nos sistemas de gestão ambiental.
É fácil perceber que os derivativos extraídos do conceito de ecoeficiência (entre eles situando-se o de Produção
mais Limpa) são os que demonstram possibilidades mais limitadas, uma vez que a geração de cinzas já vêm determinada
pela tecnologia, pelo processo e sua própria eficiência, não havendo muito a fazer além disto.

Tendo em vista o grau crescente de globalização dos processos produtivos à escala mundial e as crescentes
exigências internacionais por normatizações ambientais, fica evidente que recaem no sistema de normas ISO 14000 e no
Princípio de Emissão Zero as maiores possibilidades de influência e ação sobre a questão das cinzas de carvão.
A partir da trajetória da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, Porto Alegre-RS, em pesquisa ambiental e
desenvolvimento de várias tecnologias utilizando as cinzas de carvão (volantes e de fundo), e os produtos delas extraíveis
(cenosferas, por exemplo) e os próprios processos de combustão empregados, há uma capacitação interna da Instituição
quanto à questão.

5. POTENCIAL DE USO DAS CINZAS DE CARVÃO
O potencial de utilização das cinzas de carvão depende, na maior parte, das suas propriedades físicas, químicas e
mineralógicas (ou da ação tecnológica sobre elas) e no grau que estas possam variar. Assim, a primeira restrição ao uso das
cinzas é possível de ser identificada nas suas próprias características físicas e químicas. Em adição a estas exigências de
caráter técnico as seguintes restrições não-ambientais são também influenciadores do potencial de utilização:
• competição com outros materiais, muitas vezes naturais ou tradicionais;
• atitudes dos usuários potenciais;
• subsídios e incentivos;
• equacionamento de oferta e demanda;
• transporte e estocagem de recursos.
Os três principais eixos ou linhas de aproveitamento das cinzas de carvão podem ser assim descritos:
1. aplicações na construção - por exemplo, aterros, bases de pavimentos, concretos, injeções de estabilização de maciços,
cavas de mineração, túneis, etc.;
2. fabricação de artefatos - agregados leves, tubos, placas, tijolos, etc.;
3. estabilização de resíduos - utilização das propriedades pozolânicas e de estabilização das cinzas com cal ou cimento
para encapsular em blocos resíduos perigosos ou tóxicos.
Há, igualmente, tentativas de extração de cenosferas, alumínio (Al), germânio (Ge), selênio (Se) e molibdênio
(Mo) das cinzas de carvão, bem como a separação de determinadas frações como, por exemplo, as cenosferas. Todas estas
sofisticadas tecnologias, no entanto, geram outros tipos de resíduos e, além disso, deixam a maior parte da massa inicial
intocada (de 99 a 98% da massa inicial dos resíduos).
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ABSTRACT
The nitrous oxide (N2O) and the ammonia (NH3) are two pollutant gases formed in the nitrogen cycle. The nitrous
oxide is one of the greenhouse gases and are associated with the consumption of the ozone (O3) in the stratosphere. The
ammonia can be involved with acidification of terrestrial and aquatic environments, aquatic ecossystems eutrophication
and increase of nitrous oxide prodution. This study try to verify the fluxes these two gases in the air-water interface of
Maricá Lagoon, RJ. For N2O fluxes were utilized two techniques: the static chamber and numeric models while for
ammonia was utilized just numeric model.
Key words: Nitrogen, Gases Fluxes, Atmospheric Pollution.
1. INTRODUÇÃO
A amônia (NH3) e o óxido nitroso (N2O) são duas substâncias que fazem parte do ciclo do Nitrogênio (N) que
estão presentes no ar atmosférico e que podem estar envolvidas em condições de poluição atmosférica. A NH3, devido à
alta deposição atmosférica do íon amônio (NH4+), pode levar a acidificação de ambientes terrestres e aquáticos,
eutrofização de ecossistemas aquáticos e aumento da produção e emissão de N2O (Lee et al. 1998, Matson et al. 1999).
Atualmente, apenas cerca de 20% das emissões globais de NH3 provém de fontes naturais como solo e oceanos, sendo
os outros 80% provenientes de atividades humanas (Felix & Cardoso 2004, Lee et al. 1998, Oliver et al. 1998, Krupa
2003). Já o N2O é um dos gases do efeito estufa juntamente com CO2 e CH4, contribuindo com 5% nesse processo
(Rodhe 1990). É também um dos gases responsáveis pelo consumo de ozônio (O3) na estratosfera. Grande parte do N2O
presente na atmosfera é produzido por bactérias nos processos de nitrificação e desnitrificação (Hutchinson & Davison
1993, Bouwan et al. 1995). Mais de 90% das emissões de rios e estuários são consideradas antropogênicas, ao passo
que apenas 25% das emissões continentais são consideradas antropogênicas. No entanto, aproximadamente um terço de
emissões aquáticas como terrestres são antropogênicas (Seitzinger et al. 2000).
Este estudo tem como objetivo estimar os fluxos de N2O e NH3 na interface ar-água e entender os processos
responsáveis por sua produção e transferência na Lagoa de Maricá, RJ. As estimativas são feitas utilizando-se modelos
numéricos tanto para o N2O como para NH3. Para fluxos de N2O é usada também o método da câmara estática flutuante.
2. METODOLOGIA
►Para determinação de fluxos através de modelos numéricos são coletadas amostras de água da lagoa (~10 cm
abaixo da superfície) em seringas de 60 mL, equipadas com válvulas de 3 vias. As seringas são preenchidas com 30 mL
de água do mar e, em seguida, são adicionados mais 30 mL de ar ambiente. Elas são então agitadas manualmente 200
vezes e a fase gasosa é transferida para uma outra seringa acoplada à válvula. As estimativas de fluxos são feitas
levando em consideração as concentrações medidas na água e no ar atmosférico, a velocidade do vento, a salinidade,
temperatura e o pH da água que são medidos no momento da coleta.
A estimativa dos fluxos de N2O é realizada por meio de modelos através da seguinte equação:
F = k ∆C
onde F é o fluxo na interface ar-água, k é a velocidade de troca e ∆C é a diferença entre as concentrações do gás na água
(medida) e a concentração na água (teórica) em equilíbrio com a concentração no ar (medida). A diferença básica entre
os modelos se deve a diferentes valores de k utilizados em cada modelo (Wilde & Bie 2000, Raymond & Cole 2001).
►A outra técnica utilizada, a da câmara estática, é normalmente aplicada para determinação dos fluxos de N2O e
outros gases na interface solo-atmosfera. As câmaras utilizadas, construídas de cloreto de polivinila (PVC), possuem 29
cm de diâmetro e suas paredes possuem 12 cm de altura (Maddock et al. 2001), para que flutuem, são adaptadas às
câmaras placas de isopor. Amostras são coletadas de seu interior 10, 20, 30 e 40 minutos após sua instalação e uma
amostra de ar atmosférico (t=0) é coletada no início de cada experimento. Em cada campanha são, em geral, utilizadas 3
câmaras instaladas simultaneamente em 2 ciclos de amostragem, totalizando 6 medições por campanha.
O fluxo de N2O é calculado através da seguinte equação:
F = h[dC/dt] t=0

onde h é a altura da câmara e [dC/dt] t=0 é a inclinação da curva de variação das concentrações de N2O em função do
tempo em t = 0 (de Mello & Goreau 1998, de Mello & Hines 1994).
No laboratório as amostras para ambas as técnicas são analisadas em cromatógrafo a gás com detector de captura
de elétrons (Ni63) (Shimadzu, GC-17A). Para definir a concentração são utilizados dois padrões de frações molares
diferentes, um de 356 ppb e outro de 840 ppb (White Martins, Gases Especiais). Pelas respectivas áreas de integração
dos picos é obtido uma curva de calibração, através do qual se calculam as concentrações de N2O nas amostras
coletadas.
►Para determinação dos fluxos de NH3 se faz necessário determinar a concentração do mesmo no corpo d’água e
no ar atmosférico local. Em seguida esses valores são inseridos no modelo numérico determinando assim o fluxo do
gás. Neste estudo utilizou-se o modelo descrito por Asman et al. (1994) e Quinn et al. (1996) ao qual foram aplicados
os valores de NHx (NH3 + NH4+), pH, salinidade e temperatura da água do local de amostra.
O primeiro passo para a determinação do NHx na água da lagoa é a descontaminação de todo material a ser
utilizado. Esta etapa é feita adicionando-se uma solução contendo os reagentes de leitura do NHx no espectrofotômetro:
fenol, citrato e ácido dicloroisocianúrico por no mínimo 24h. Após a descontaminação o material pode ser utilizado para
determinação da concentração de NHx nas amostras de água. Esta etapa consiste em se colocar 5 mL de amostra para
reagir durante pelo menos 3 horas com aqueles mesmos reagentes. Após o tempo de reação as alíquotas são lidas em
espectrofotômetro num comprimento de onda de 630 nm (Carmouze 19944).
O cálculo do fluxo de NH3 é feito pela fórmula abaixo:
F = k ∆C
O fluxo (F ) é calculado, como no caso do N2O, pela diferença entre as concentrações do gás na fase líquida e na
fase gasosa. ∆C é um termo que define a direção do fluxo e a variável k é um parâmetro cinético que representa a
velocidade de transferência ou troca (Guimarães & de Mello 2006, Henriques 2006).
3.

RESULTADOS

►Abaixo encontra-se a Tabela 1 comparativa com os valores de fluxos de N2O obtidos pelo método da câmara
estática e pelos 3 modelos numéricos utilizados (em µg N m-2 h-1).
Tabela 1. Estimativa de Fluxos de N2O pelos diferentes métodos aplicados.
Data de
Coleta
03/10/06 PT6
03/10/06 PT5
03/10/06 PT8
23/10/06 PT6
23/10/06 PT7
20/03/07 PT11#1
20/03/07 PT11#2
27/03/07 PT01#1
27/03/07 PT01#2
03/04/07 PT03#1
03/04/07 PT03#2
10/04/07 PT04#1
10/04/07 PT04#2
25/04/07 PT10#1
25/04/07 PT10#2

Câmara Estática

Liss & Merlivat

2,37 ± 0,42
-3,84 ± 4,13
2,83 ± 0,25
-3,59 ± 1,36
-0,22 ± 1,45
22,33 ± 2,05
24,31 ± 3,74
11,45 ± 3,17
10,30 ± 2,,5
1,38 ± 1,30
3,72 ± 0,12
-0,93 ± 1,13
0,16 ± 3,10
1,21 ± 2,26
2,57 ± 3,70

-0,05 ± 0,05 (n=2)
0,18 ± 0,15 (n=2)
0,08 ± 0,25 (n=2)
-0,63 ± 0,08 (n=2)
-0,75 ± 0,02 (n=2)
1,89 ± 0,08 (n=3)
5,97 ± 0,46 (n=3)
2,34 ± 0,10 (n=3)
3,62 ± 0,16 (n=3)
0,20 ± 0,07 (n=3)
1,36 ± 0,17 (n=3)
-0,20 ± 0,02 (n=3)
-0,12 ± 0,01 (n=3)
0,35 ± 0,03 (n=3)
0,11 ± 0,03 (n=3)

Raymond
& Cole
-0,46 ± 0,53
2,03 ± 1,76
0,51 ± 1,70
-3,50 ± 0,45
-2,58 ± 0,08
21,83 ± 0,92
23,65 ± 1,83
9,15 ± 0,39
10,71 ± 0,47
2,22 ± 0,80
7,71 ± 0,94
-2,24 ± 0,17
-1,41 ± 0,10
4,29 ± 0,33
1,82 ± 0,47

Wilde
& Bie
-0,35 ± 0,41
1,59 ± 1,38
0,38 ± 1,29
-2,65 ± 0,34
-1,94 ± 0,06
16,63 ± 0,70
17,73 ± 1,37
6,85 ± 0,29
7,87 ± 0,35
1,69 ± 0,60
5,83 ± 0,71
-1,71 ± 0,13
-1,07 ± 0,07
3,30 ± 0,25
1,50 ± 0,39

Nos dois primeiros dias de coleta, dias 03 e 23 de outubro de 2006 foi feito apenas 1 ciclo de medições com 3
câmaras instaladas simultaneamente e apenas 1 duplicata de extração de N2O da água pela agitação manual das seringas
em cada um dos pontos. Nas coletas seguintes foram feitos 2 ciclos de amostragem com 3 câmaras e 2 triplicatas de
extração de N2O da água. Nesse caso o primeiro ciclo é representado por #1 após a data e o ponto de coleta, da mesma
forma o segundo ciclo é representado por #2. Em todos os casos, os valores apresentados aqui são médias dos fluxos
obtidos em triplicata tanto para a técnica das câmaras como para os modelos numéricos onde é utilizada as
concentrações obtidas pela extração do gás através de agitação das seringas.
Pode-se observar que os fluxos estimados de N2O pelos diferentes modelos numéricos apresentam variações entre
eles. A técnica da câmara estática tem a vantagem de ser um método de medição direta e, teoricamente, mais confiável
que os outros métodos utilizados que envolvem equações matemáticas que por vezes necessitam de correções. Os
modelos numéricos utilizados diferem entre si pelo cálculo do k, a variável que representa a velocidade de transferência
entre os dois compartimentos, água da lagoa e atmosfera. Pelos resultados obtidos neste estudo o valor de k utilizado
por Raymond & Cole (2001) é o que mais se aproxima dos valores obtidos pela medição direta com a câmara estática.

As diferenças de fluxos nas diferentes regiões da lagoa devem estar associadas a diferenças nos níveis de poluição por
matéria orgânica nestes setores.
►A Tabela 2 os fluxos de NH3 , em µg N m-2 h-1, estimados por modelo numérico e a data de coleta das amostras.
Tabela 2. Fluxos de NH3 calculados por modelo numérico.
Data de Coleta
03/10/06

Ponto Coletado
PT 06
PT 05
PT 08
PT 06
PT 07
PT 11#1
PT 11#2
PT 01#1
PT 01#2
PT 03#1
PT 03#2
PT 04#1
PT 04#2

23/10/06
20/03/07
27/03/07
03/04/07
10/04/07

Fluxos de NH3
1,7 (n=1)
11,3 (n=1)
227,7 (n=1)
2,8 ± 1,1 (n=3)
17,2 ± 4,5 (n=3)
-8,6 (n=1)
-10,9 (n=1)
-11,9 ± 0,0 (n=3)
-12,3 ± 0,4 (n=3)
125,3 ± 24,3 (n=2)
173,0 ± 3,3 (n=2)
23,3 ± 2,3 (n=2)
42,1 ± 1,1 (n=2)

Para obtenção destes valores de fluxos pelo modelo numérico foi adotada concentração atmosférica de NH3 igual a
1,00 µg NH3m-3. Dados compilados por Dulce et al. (1991) mostram que as concentrações de NH3 encontram-se em
torno de 1,00 µg NH3 m-3 com variações entre 0,01 e 0,06 µg NH3 m-3. De modo geral encontra-se em estudos
realizados no Brasil que as concentrações de NH3 na atmosfera apresentam valores médios inferiores a 1,00 µg NH3 m-3
em áreas não poluídas, de 1,00 a 5,00 µg NH3 m-3 para áreas urbanas e de pastagens e superiores a 5,00 µg NH3 m-3 em
áreas afetadas pela atividade industrial (Felix & Cardoso 2004). Guimarães & de Mello (2006) adotaram concentrações
atmosféricas de NH3 igual a 1,00 µg NH3 m-3 para ventos de origem marinha e 5,00 µg NH3 m-3 para os de origem
continental.
Nossos resultados mostram grande variação em relação à emissão de NH3 nos diferentes pontos de coleta. Felix &
Cardoso (2004) apontam para o fato de que há uma grande variação espacial e temporal, o que de certa forma torna
difícil estimar os inputs de nitrogênio nos ecossistemas estudados. Acredita-se que os locais onde ocorrem as maiores
emissões sejam regiões que possuem maior entrada de nitrogênio oriundo de esgotos ou de criação de animais. No
entanto, este é ainda um estudo em andamento e novos dados são necessários para que conclusões definitivas possam
ser alcançadas.
4.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos até agora neste estudo mostram que a Lagoa de Maricá tem comportamento diferenciado em
relação à emissão dos gases estudados de acordo com o local de amostragem. Com relação às emissões de N2O foi
observado que a região onde havia maior densidade populacional, PT 11 localizado no centro da cidade, foi o que
apresentou maiores fluxos de acordo com todos os métodos utilizados. Já o ponto com o segundo maior fluxo, PT 01 ao
fundo da lagoa, é localizado numa região onde a circulação de água é prejudicada. Estes resultados estão de acordo com
o observado por Couto (2006) e Guimarães & de Mello (2006) para a baía de Guanabara onde os locais mais populosos
e com pouca circulação de água alcançaram os maiores fluxos de N2O. Nos demais pontos os fluxos foram baixos ou
houve pequena transferência do gás do ar atmosférico para a água.
Já os fluxos de NH3 apresentaram comportamento contrário se comparado aos fluxos de N2O. Os pontos 11 e 01
foram os únicos que apresentaram consumo e os maiores fluxos foram obtidos nos pontos 8, 3 e 4 respectivamente. Os
demais pontos apresentaram fluxos que variaram de 1,7 a 17,2 µg N m-2 h-1. A explicação destes valores associados às
suas localizações depende de uma análise mais detalhada e um maior número de coletas. A princípio a descarga de
poluição, associadas às regiões de maior densidade populacional, e a baixa circulação de água levariam a maiores fluxos
de NH3. Isto seria esperado para os pontos 11 e 01, no entanto, foram estes os pontos que apresentarem algum consumo
do gás. Sabe-se que a determinação das concentrações de NH3 é afetada pela forma específica em que esse gás é
produzido e removido e pela intensidade destes dois processos. Durante o dia as concentrações atmosféricas deste gás
são sensivelmente mais baixas que as concentrações noturnas. A menor concentração diurna possivelmente está
relacionada à remoção via reações fotoquímicas (Felix & Cardoso 2004), havendo muitos estudos que relatam emissões
de NH3 menores durante o dia e que aumentam no período da tarde-noite como o de Aneja et al. (2001). Como as
coletas para este estudo foram realizadas no período da manhã, entre 09:30h e 11:30h, seria esperado que as
concentrações de NH3 encontradas fossem mais baixas e, em conseqüência, também os fluxos. Talvez a proximidade
dos pontos 8, 3 e 4 com mar seja a explicação para maiores fluxos nessas regiões.
Este é um estudo em andamento e conclusões definitivas apenas serão possíveis com a continuidade do estudo,
maior número de coletas e comparação com os resultados obtidos até o momento.
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Abstract
This study presents geochemical results from two long cores drilled from Cabo Frio coastal shelf, Rio de Janeiro,
southeastern Brazil. Based on the differences on lithologies of profile CF02-02B that covered 13.000 years cal BP, was
possible infer important variation in the sea-level. Then, from 13000 and 11000 cal yr BP the terrestrial input was
greater than today. Probably this terrestrial organic matter was carried from Paraiba do Sul River. After ca. 9000 cal BP,
with the establishment of the present sea-level was possible to observe in a better way the variability in organic matter
input, especially linked to the mechanisms of production/degradation. On the other hand, profile CF02-01B showed a
predominance of marine origin for organic matter during the last 4.000 years cal BP.
Palavras-chave: matéria orgânica, plataforma continental , Holoceno.
Introdução
A dinâmica hidrológica da plataforma continental de Cabo Frio é condicionada por ciclos de ressurgência e
subsidência das Águas Centrais do Atlântico Sul, a qual é fortemente influenciada por fatores oceanográficos e
climáticos (Carbonel e Valentin, 1999). Desta forma, o mecanismo deste sistema é complexo e, embora seja
considerado de dimensões regionais, ocorrem mudanças nos processos de composição, sedimentação e decomposição
da matéria orgânica produzida na zona fótica, as quais afetam diretamente os sinais isotópicos de carbono e nitrogênio
deste material (Lehmann et al. 2002). Ao longo do tempo geológico, os registros da ressurgência em Cabo Frio foram
registrados nos sedimentos da plataforma continental, os quais foram recuperados em perfis estudados. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho é acompanhar às mudanças no metabolismo do sistema de ressurgência costeira de Cabo Frio ao
longo do Holoceno, com base nos indicadores geoquímicos orgânicos e isotópicos.
Área de Estudo
Em agosto de 2002, durante uma campanha oceanográfica do Navio Astrogaroupa (Petrobras) foram coletados 2
perfis na plataforma continental de Cabo Frio. As colunas sedimentares, com 268cm (CF02-01B) e 274cm (CF02-02B),
foram retiradas de um banco lamoso, submetidas às profundidades de 118m e 124m, respectivamente, utilizando um
gravity-corer. As localizações exatas dos perfis são: 23°11’S, 41°47’W – perfil CF02-01B e 23°11’S, 42°47’W – perfil
CF02-02B (Fig. 1).

CF02-01B
CF02-02B

Figura 1. Localização da área de estudo mostrando a estação de coleta dos perfis sedimentares.
Metodologia
Após a coleta, os perfis foram abertos longitudinalmente, fotografados e descritos quanto à coloração e à textura
dos sedimentos. Em seguida, os perfis foram seccionados amostrados a cada centímetro no Laboratório de Estudos
Paleoambientais da UFF. Para as análises geocronológicas foram selecionadas 7 amostras de matéria orgânica do
testemunho CF02-01B, e outras 14 amostras do testemunho CF02-02B, sendo 9 de matéria orgânica e 5 de material
carbonático (briozoários). As amostras foram datadas pelo método 14C (AMS) e os resultados calibrados através do
CALIB 5.0.2, considerando a curva marinha para o hemisfério sul e efeito reservatório ΔR = -10± (Stuiver et al. 2005).
O modelo geocronológico gerado para ambos perfis estudados foi estabelecido com base em uma função cúbica spline.

Além disto, foram determinados os conteúdos de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total, bem como seus
isótopos estáveis, em amostras previamente descarbonatadas, por espectrometria acoplada a analisadores elementares.
Resultados e Discussão
A litologia registrada foi bastante diferenciada entre os dois perfis estudados. Neste sentido, o perfil CF0201B
apresentou uma litologia homogênea, formada inteiramente por argilas orgânicas. E o perfil CF0202B registrou
diferenças litológicas que indicam as fases de evolução da plataforma continental em Cabo Frio, possivelmente
relacionada com importantes variações do nível do mar na transição entre o final do Pleistoceno e o Holoceno (Kong et
al. 2006).
Com base na seqüência sedimentar observada no perfil CF02-02B observa-se a diminuição gradual no conteúdo de
areia em direção ao topo, e um aumento simultâneo no conteúdo de argila orgânica (fig. 2). Desta forma, a unidade
litológica situada na base do perfil (I), datada em 13.000 anos cal AP, é formada por areia argilosa onde é visível o alto
grau de fragmentação de biodetritos, indicando um retrabalhamento produzido por ambiente de alta energia, como o
ambiente praial. Esta afirmação é apoiada pela presença de feições de escarpas na isóbata de 110m como observada por
Kowsmann et al (1979). A ocorrência de conchas íntegras na secção superior sugere um ambiente costeiro um pouco
mais profundo e com menor energia.

Figure 2. Litologia e geocronologia dos perfis CF02-01B e CF02-02B com idades interpoladas.
Os resultados da razão CN mostram um aumento dos valores próximo de 11.000 anos cal AP, os quais podem
indicar fases de alta contribuição de material terrígeno (Fig. 3a). A origem deste material terrígeno pssivelmente está
relacionado com a contribuição do Rio Paraíba do Sul. Este período inclui o evento Younger Dryas, o qual resultou no
aumento da precipitação em algumas regiões do sudeste brasileiro (Behling et al. 2007). Portanto, o aumento na
contribuição de material terrígeno na região de plataforma continental de Cabo Frio, em torno de 11.000 anos cal AP,
poderia ser uma resposta tardia ao efeito do fim do Younger Dryas, que teria provocado um aumento na descarga do
Rio Paraíba do Sul. Já os resultados de δ13C apresentam tendência de diminuição, entre cerca de 13.000 e 11.000 anos
cal AP, embora estes valores sejam maiores, em média, do que o resto do perfil. Por volta de 11.000 anos cal AP, ocorre
o maior valor de δ13C do perfil. Já o comportamento do δ15N é muito variável entre 13.000 e 11.000 anos cal AP, no
entanto, nesta fase, a tendência é de diminuição dos valores. Comparando os resultados isotópicos com os da razão CN
acredita-se que, por volta de 11.000 anos cal AP, a região estudada recebeu um maior aporte de material terrígeno.
Intercalada à estas areias regressivas, seguem-se depósitos sedimentares com maior conteúdo de argila, unidades II,
IV, V e VI, as quais, provavelmente, se sedimentaram em períodos em que a elevação do nível do mar ocorreu de forma
mais vagarosa. A unidade II (11.900 - 11.500 anos cal AP) é constituída somente por argila orgânica. A ausência e/ou a
quantidade insignificativa de conchas pode indicar um período de instabilidade nas condições do meio ou uma forte
dinâmica marinha, o que desfavorecia a preservação dos organismos. Considerando a instabilidade do sistema neste
período, resultante, principalmente, do aumento gradativo da coluna d’água na região, era esperada uma tendência de
aumento no fluxo de carbono orgânico (Fig. 3a). No entanto, de acordo com a razão CN, a fonte da matéria orgânica
mostra-se altamente variável, indicando, possivelmente, alguma influência de aporte terrígeno.

(A)
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Figure 3. Comportamento dos indicadores geoquímicos nos perfis CF02-02B (A) e CF02-01B (B).
A partir disto, menores valores de δ13C podem indicar uma intensa degradação da fração mais lábil da matéria
orgânica, a qual estaria relacionada com a perda seletiva do 13C (Lehmann et al. 2002). Desta forma, também são
observadas variações no sinal isotópico do nitrogênio durante este período. Este comportamento de δ15N pode estar
relacionado com o fato de que o material orgânico de fonte terrígena apresenta assinatura isotópica mais baixa, em
relação aquele de fonte marinha, além disso o estabelecimento da uma coluna d’água gradualmente mais profunda e,
possivelmente, mais dinâmica, manteria os teores de nutrientes e oxigênio dissolvido de maneira a produzir
gradativamente um ambiente mais enriquecido em nitrogênio leve (Macko & Estep 1984).
De outro modo, acredita-se que as argilas mais recentes tenham se depositado a partir da estabilização do nível do
mar, em torno de 9.000 anos cal AP. No entanto, estes sedimentos apresentam diferenças na textura e no conteúdo
faunístico, o que pode ter relação com o estabelecimento efetivo da hidrodinâmica atual.
Com a elevação e estabilização do nível do mar foi possível iniciar o registro da ressurgência na região. Portanto, o
perfil CF02-01B serviu para acompanhar as variações da ressurgência em Cabo Frio, ao longo dos últimos 4.000 anos
cal AP, e os mecanismos envolvidos na ocorrência deste fenômeno (Fig. 3b).
Da base do perfil CF02-01B até cerca de 2.200 anos cal AP, mostra um aumento gradativo no fluxo de carbono,
entretanto, a razão CN indica uma mistura de material orgânico de diferentes origens ou diferentes mecanismos de
degradação/preservação. Esta mistura de fontes ou metabolismos influencia o sinal de δ15N provocando uma alta
variabilidade, no entanto a assinatura isotópica de carbono indica um aporte de material algal (Harvey et al. 1995),
tipicamente enriquecido em 13C.
No perfil CF02-02B, uma segunda fase, entre 2.200 e 2.000 anos cal AP, marca um registro nítido e simultâneo de
todos os indicadores, sugerindo um aumento no aporte terrígeno. Este aporte induz um aumento nos valores médios da
razão CN, assim como, assinaturas isotópicas mais leves de carbono e do nitrogênio. Esta fase pode remeter a um
evento breve e marcante, o qual também foi registrado por Tasayco-Ortega (1996) na fração total de carbonato da lagoa
de Araruama, e por Scheel-Ybert (2000), em estudo sobre a estabilidade da vegetação com base em análises de carvão,
ambos na região de Cabo Frio. No entanto, outro autores registraram no mesmo período situações similares em outros
locais (Bertaux et al. 2002, Abbott et al. 1997). Portanto, acredita-se que este episódio tenha impacto global, e desta
forma, o sistema de Cabo Frio seja sensível à estas mudanças.
A fase mais recente, observada após 2.000 anos cal AP é caracterizada pelo aumento gradual no fluxo de carbono e
diminuição da razão CN, indicando a predominância da matéria orgânica marinha, marcada pelo aumento gradual de
dos valores de δ13C, bem como com altos valores de δ15N. Esta fase também estaria relacionada a um período de maior
produtividade primária e boa preservação dos sedimentos orgânicos.
Considerações Finais
Com base nos registros sedimentológicos dos indicadores orgânicos de dois perfis longos retirados na plataforma
continental de Cabo Frio, foi possível observar:
- a evolução da plataforma continental na região de Cabo Frio, condicionada pelas variações do nível do mar, entre
13.000 e ca. 9.000 anos cal AP;
- uma forte contribuição terrígena para a plataforma continental, a qual provavelmente deve-se ao aumento na descarga
do Rio Paraíba do Sul durante o início do Holoceno, tendo sido repetido em menor magnitude durante o Holoceno
superior;

- o processos de produção primaria e preservação da matéria orgânica na plataforma continental de Cabo Frio, ao longo
dos últimos 4.000 anos cal AP, provavelmente responde às variações climáticas regionais, e talvez globais;
- o aumento da produtividade primária e da preservação da matéria orgânica após 2000 anos cal AP.
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ABSTRACT
Representative samples of the Tetuan Formation (Albian) and Caballos Formation (Albian-Aptian) were investigated
using bulk geochemical characterization, biomarkers and C and H isotopic compositions. The samples were colleted
along a vertical profile of about 150m known as the “Quebrada Bambuca” in the Superior Valley of Magdalena Basin,
Colombia. Bulk δ13C has shown significant variations that together with organically enriched intervals may indicate the
record of OAE within the studied interval. The age of the studied section reinforce this interpretation. δD Profiles are
light and relatively depleted in D suggesting typical marine conditions. This work aims to improve the knowledge about
the main controls on the deposition of the organic rich intervals represented by the Albian-Aptian stages.
Key words – Anoxia, Tetuan Formation, Isotope
INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido a partir de caracterizações geoquímicas de rochas geradoras pertencentes à Formação
Tetuan (Grupo Villeta) de idade Albiana, situada na Bacia do Vale Superior de Magdalena, Colômbia. Esta bacia
compreende uma área alongada e estreita de direção NE-SW, localizada entre as cordilheiras Central e Oriental da
Colômbia (Fig. 1). O Grupo Villeta na Colômbia e suas unidades estratigráficas equivalentes na Venezuela, Equador e
Peru constituem as principais rochas geradoras a noroeste da América do Sul.

Figura 1. Mapa de localização da bacia do Vale Superior de Magdalena, Colômbia. (modificado de MARTINEZ, 2003).
O uso de isótopos estáveis de carbono e hidrogênio nos estudos geoquímicos de rochas geradoras tem permitido
aprimoramentos no conhecimento dos sistemas petrolíferos, sendo utilizados na caracterização das fontes de matéria
orgânica, nos tipos de óleos e na correlação óleo/rocha, contribuindo com o conhecimento do paleoambiente
deposicional das rochas geradoras. (KOONS et al. 1974; STAHL, 1978; RASHID e REINSON, 1979; ROSS, 1980;
MAGOON e CLAYPOOL, 1981; HIRNER et al. 1981 e SANTOS NETO e HAYES, 1999).
OBJETIVO
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a geoquímica das rochas geradoras da Formação Tetuan, utilizando-se de
dados isotópicos e de biomarcadores correspondentes ao intervalo de tempo em que se depositaram os sedimentos da
seção "Quebrada Bambuca", fazendo uma correlação aos eventos anóxicos regionais e locais com seções de mesma
idade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a aquisição dos dados foram utilizados extratos orgânicos de rochas geradoras da Formação Tetuan (Albiano),
Grupo Villeta e da Formação Caballos (Aptiano) para fins comparativos (Fig. 2). Estes extratos foram analisados pelas
técnicas de cromatografia líquida e gasosa, GC-MS (biomarcadores), isótopos estáveis de carbono total e isótopos
estáveis de compostos individuais de carbono e hidrogênio (Fig. 3).

Cronoestratigrafia

Litoestratigrafia

Superior
Inferior

CRETÁCEO

Coniac.
Turon.

Fm.
La Luna
Grupo
Villeta

Cenom.

Fm.
Bambuca

Albiano

Fm.
Tetuan

Aptiano

Fm. Caballos

Figura 2: Coluna estratigráfica simplificada da bacia do
VSM (modificado de GONÇALVES, 2005).

Figura 3: Fluxograma das análises realizadas no Centro
de Excelência em Geoquímica CENPES/PETROBRAS

Os resultados obtidos sugerem expressivas mudanças nas condições de anoxia durante a deposição
dos sedimentos estudados sendo favoráveis à acumulação e preservação da matéria orgânica durante
a deposição dos sedimentos da Formação Tetuan. Os teores de carbono orgânico total (COT) das
amostras analisadas variaram entre 1,42% a 18,75% (Fig. 4). A Formação Tetuan apresentou um
valor médio de COT de 7,24% e a Formação Caballos em 4,9%, ressaltando a quantidade limitada
de amostras desta unidade estratigráfica.
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Figura 4: Teores de COT(%) versus profundidade (m) das amostras da seção do Rio Bambuca.
As amostras da Formação Tetuan (Seção Rio Bambuca) apresentam-se isotopicamente mais depletadas em 13C
comparadas as da Formação Caballos (Seção Rio Bambuca). Além disso, também apresentam maiores teores de
carbono orgânico total. Variações significativas de δ13C em ambientes marinhos têm sido correlacionadas a ciclos
transgressivos ou eventos anóxicos (Fig. 5) (ARTUR e SCHLANGER, 1979; JENKINS, 1980; SCHOLLE e ARTUR
1980 e SANTOS NETO e HAYES, 1999). Os dados de δ13C e a porcentagem de COT sugerem dois grandes eventos
anóxicos provavelmente associação aos eventos anóxicos globais OAE (ARTHUR et al., 1990). As composições
isotópicas de hidrogênio das n-parafinas (Fig. 6) apresentam média de valores de δD em torno de ≈ -160‰, e variando
entre -176‰ e -136‰. Os valores depletados em D e a pequena amplitude dos valores sugerem uma origem marinha.

Figura 5: Teores de carbono orgânico vs. composição isotópica de extratos obtidos das amostras da seção “Quebrada de
Bambuca”, Vale Superior de Magdalena. Escala logarítmica no eixo das abscissas.

Figura 6: Composição isotópica de hidrogênio das n-parafinas individuais na faixa de nC14 a nC35 das amostras da
Formação Tetuan, seção “Quebrada de Bambuca”, Vale Superior de Magdalena.

Os dados de biomarcadores indicativos de paleoambientes como a razão hopanos/esteranos que reflete a proporção
entre o aporte de algas e vegetais superiores (representadas pelos esteranos) e a contribuição de biomassa bacteriana
(PETERS e MOLDOWAN, 1993), indica input de matéria orgânica terrestre e/ou microbialmente retrabalhada. Com
base nos resultados obtidos desta razão da seção analisada, observa-se que a Formação Caballos apresenta valores mais
elevados que os da Formação Tetuan, sugerindo condições de ambientes transicionais.

CONCLUSÕES
Os valores de δ13C obtidos para as amostras da Formação Tetuan, vinculados aos altos valores percentuais de carbono
orgânico total e a idade da formação sugerem a possibilidade do registro de eventos anóxicos nessa formação. Os
valores de δD relativamente depletados em deutério, o perfil “plano” de δD dos n-alcanos e a amplitude isotópica
relativamente pequena, sugerem uma origem marinha.
Com base nestes dados, os sedimentos da Formação Tetuan foram depositados sob condições marinhas, com possíveis
episódios de anoxia correlacionáveis aos OAE e os sedimentos da Formação Caballos sob condições terrestres
transicionais.
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ABSTRACT
Three oil samples from a Brazilian field have been analysed compositionally in order to detail the effect of minor to moderate
biodegradation on C7 to C11 hydrocarbons. The oils came from different production wells, but from the same reservoir.
Biodegradation resulted in depletion of n-alkanes in two of those samples and the third sample is a non-biodegraded reference oil.
There are three main controls on the susceptibility to biodegradation on cyclic, branched and aromatic low molecular weight
hydrocarbons: carbon skeleton, degree of alkylation and position of alkylation. For C8 and C9 hydrocarbons, alkylcyclohexanes
are more resistant to biodegradation than linear alkanes. There is a trend of lower susceptibility to biodegradation with greater
alkyl substitution for isoalkanes, alkylcyclohexanes, alkylcyclopentanes and alkylbenzenes. The position of alkylation has a
strong control, with adjacent methyl groups reducing the susceptibility of an isomer to biodegradation.
Key Words: Biodegradation, hydrocarbons, oil.
INTRODUÇÃO
Muitos estudos têm sido realizados com relação aos efeitos de biodegradação de óleos crus em reservatórios (Connan, 1984;
Palmer, 1993; George et al., 2002). Os estudos dos efeitos da biodegradação em petróleo são de suma importância para a
caracterização do óleo original e conseqüentemente para sua correlação com a rocha geradora. Desta forma o entendimento dos
processos de remoção seqüencial dos hidrocarbonetos aumenta a possibilidade de correlação e compreensão do sistema
petrolífero.
Durante a biodegradação do petróleo, algumas propriedades são modificadas, visto que diferentes classes de compostos
apresentam diferentes suscetibilidades ao processo. Nos óleos biodegradados os hidrocarbonetos são removidos em uma
seqüência preferencial, na ordem: n-parafinas > alquilciclohexanos > alquilbenzenos > isoprenóides acíclicos > alquilnaftalenos >
alcanos bicíclicos > alquilfenantrenos > esteranos > hopanos (Peters & Moldowan, 1993; George et al., 2002).
Para os hidrocarbonetos C6 e C7, os metilhexanos são depletados mais rapidamente em relação aos metilpentanos e
dimetilciclopentanos. Ciclohexano, metilciclopentano e metilciclohexano apresentam resistência intermediária em relação aos
metilhexanos e são depletados mais rapidamente que dimetilpentanos e dimetilciclopentanos. Para os hidrocarbonetos C8 e C9,
alquilciclohexanos são mais resistentes a biodegradação que os alcanos lineares. Porém, detalhes sobre as suscetibilidades
relativas dos alcanos ramificados, alquilciclohexanos, alquilciclopentanos e hidrocarbonetos aromáticos são ainda limitados.
OBJETIVO
O principal objetivo do trabalho é a verificação da depleção de compostos hidrocarbonetos (n-parafinas, iso-parafinas e cicloparafinas) na faixa entre 7 e 11 átomos de carbono em três amostras de óleo com diferentes níveis de biodegradação.
METODOLOGIA
A metodologia empregada foi a cromatografia gasosa acoplada ao software Carburane, que permite a análise detalhada dos
hidrocarbonetos na faixa entre 5 e 15 átomos de carbono, com identificação e quantificação automática destes compostos. A faixa
utilizada no estudo está na faixa de 7 a 11 átomos de carbono. A análise é realizada em um sistema com reversão de fluxo,
quantificando somente a fração de interesse. Esta técnica permite a aplicação de parâmetros geoquímicos de interesse,
identificando e quantificando os isômeros utilizados na definição destes parâmetros na composição dos óleos estudados. O perfil
cromatográfico obtido para cada amostra pode ser empregado como elemento de distinção entre as mesmas, e cada composto é
mensurado em porcentagem em peso (peso do composto para 100µg do óleo total) (Ferreira et al., 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para avaliar a depleção das parafinas normais na faixa entre nC7-nC11 em três amostras de óleo provenientes de um reservatório
de mesma idade, foram comparados os cromatogramas gasosos das mesmas. Com base neles, a amostra A não apresenta
características de biodegradação (completa configuração na distribuição das n-parafinas, ausência de UCM - mistura complexa de
compostos não resolvidos - na cromatografia gasosa tradicional). Por outro lado, a amostra C apresenta características de
biodegradação mais acentuada, com uma visível diminuição na concentração das n-parafinas. Já a amostra B apresenta
características intermediárias em relação às amostras A e C (Fig. 1).
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Figura 1: Perfis cromatográficos das três amostras de óleo provenientes do reservatório de idade Maastrichtiano, indicando o
aumento de biodegradação através da depleção das n-parafinas.

As análises dos compostos individuais indicam queda nos valores das concentrações, principalmente para os n-alcanos (Fig. 2a).
Em relação aos iso-alcanos pode ser observada uma diminuição na concentração dos compostos para a amostra de óleo mais
biodegradada (Amostra C), porém a amostra intermediária não apresenta diminuição considerável das concentrações, sugerindo
que o processo de biodegradação ainda não afetou estes compostos (Fig. 2b). O mesmo pode ser observado para os ciclo-alcanos,
onde somente a amostra C apresenta maior diminuição nas concentrações desses compostos (Fig. 2c).
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Figura 2c: Concentrações (%p/p) das ciclo-parafinas para as três amostras de óleo.
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Figura 2a: Concentrações (%p/p) das n-parafinas para as três amostras de óleo.
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Figura 2b: Concentrações (%p/p) das iso-parafinas para as três amostras de óleo.
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CONCLUSÕES
De acordo com os dados obtidos o processo de biodegradação atuou inicialmente na depleção dos n-alcanos. Existe uma
tendência de suscetibilidade à biodegradação para os iso-alcanos e ciclo-alcanos. Na amostra com indicação de biodegradação
mais intensa (C) há uma diminuição na concentração dos compostos iso-alcanos. Para a amostra B, com nível de biodegradação
intermediário, não foi observada queda significativa na concentração destes compostos. O mesmo comportamento pode ser
observado para as concentrações dos ciclo-alcanos.
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ABSTRACT
This work describes a spatial and temporal evaluation of the fresh waters at Alto Sorocaba basin, São Paulo State,
Brazil. Six water sampling campaigns were performed (08/13/2006, 09/20/2006, 10/18/2006, 11/23/2006, 12/19/2006 and
01/10/2007), comprising wet and dry periods. The following variables were analyzed: temperature, pH, conductivity,
dissolved oxygen, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO43-, NO3-, HCO3-, Cl-, Al, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn and solids (dissolved and
suspended). The waters of the Sorocaba River and tributaries are classified as Class 2, however, the analyzed physicalchemical and chemical parameters indicated that they often do not fit this class along the flow. The studied basin is very
important as should supply water for about 800,000 people, and, consequently, political initiatives must be directed to
protect the springs and natural vegetation in order to provide good quality water to replenish the rivers.
Key words: Water quality, anthropogenic influences, environmental management.

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO
A água é um recurso natural necessário a todo tipo de vida no planeta, bem como para a maioria dos meios de
produção. A disponibilidade de água significa que ela deve estar presente não somente em quantidade, mas também que sua
qualidade seja satisfatória para suprir as necessidades de um determinado conjunto de seres vivos, podendo ainda ser
utilizada para uma variedade de outros propósitos (Porto, 1991). Considerando-se a complexa dependência dos processos
relacionados ao ciclo hidrológico, disponibilidade, uso da água e interações com a saúde humana, o manejo integrado deste
recurso natural deve apoiar-se nas bases bio-geo-físicas do sistema, representadas pelas unidades naturais que são as bacias
hidrográficas (Souza & Tundisi, 2000). A amostragem de água em pontos de monitoramento em uma bacia hidrográfica
permite acompanhar a evolução da qualidade e quantificar as cargas dos poluentes transportados pelos rios, possibilitando
um planejamento racionalizador indispensável para a recuperação e a conservação dos recursos hídricos de uma bacia
hidrográfica (Conceição & Bonotto, 2002). Considerando a grande importância da bacia do Alto Sorocaba, tanto para o
abastecimento da população (Ibiúna, São Roque, Sorocaba, Mairinque e Votorantim), quanto pela sua relevância ecológica
por abrigar as nascentes deste mesmo rio (Rios Una, Sorocabuçu e Sorocamirim), este trabalho tem como principal objetivo
avaliar de forma espacial e temporal a qualidade da água desta bacia hidrográfica, gerando informações que poderão servir
de base para futuras propostas de gestão na bacia do Alto Sorocaba.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A bacia do Sorocaba – Médio Tietê (SMT) é uma Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI – 10),
a qual está dividida em seis sub-bacias (Fig. 1). A bacia do Alto Sorocaba possui área de aproximadamente 924 km2 (7,03%
da área total da SMT), abrangendo os municípios de Vargem Grande Paulista e Ibiúna (parcialmente contido na UGRHI –
11) e parte da área rural de Cotia (Distrito Caucaia do Alto). O Rio Sorocaba nasce no Planalto Atlântico e posteriormente
percorre a Depressão Periférica Paulista, descrita por Penteado (1976) como faixa que em determinado período geológico
sofreu processos de aplainamento, resultando em uma superfície de erosão. A geologia da região é constituída pelo
embasamento cristalino, que ocupa a porção toda da área de estudo. Encontram-se três unidades cristalinas: 1) complexo
metamórfico supracrustal (baixo grau metamórfico, fácies xisto-verde), constituído por metassedimentos do Grupo São
Roque; 2) complexo metamórfico supra e infracrustal, de médio a alto grau metamórfico, constituído por xistos, gnaisses e
migmatitos, essencialmente de fácies anfibolito do Complexo Embu; 3) complexos granitóides que cortam o Complexo
Embu e o Grupo São Roque (IPT, 1981). Dos solos que recobrem a área, os dominantes são definidos como argissolos
vermelho-amarelo de textura média/argilosa e latossolo vermelho-escuro de textura argilosa e muito argilosa. Também
ocorrem na área latossolo vermelho-amarelo, latossolo roxo, neossolos líticos ou regolíticos e gleissolos (Oliveira et al.,
1992).

A bacia do Alto Sorocaba é composta por floresta ombrófila densa e cerrado, sendo caracterizada como uma área
de tensão ecológica. De toda a UGRHI –10, esta é a bacia com maior remanescente vegetal primitivo (cerca de 60%) e, por
outro lado, uma das mais afetadas pelo desmatamento nos últimos anos. As intensas atividades agropecuárias juntamente
com a mineração e os loteamentos são os principais fatores que acabam por exercer pressão negativa sobre os
remanescentes vegetais naturais. Segundo a classificação de Köeppen, o clima da região é Cwb, ou seja, há predomínio de
chuvas de verão e estiagem no inverno. Com relação à ocupação, a cidade de Ibiúna se destaca como a maior aglomeração
populacional, embora não seja a mais urbanizada devido a sua extensa área. As cidades da bacia têm na produção agrícola
seu principal suporte econômico, e, por isso, a região dos afluentes que dão origem ao Rio Sorocaba é aquela que mais
concentra os problemas ambientais da bacia. Ela caracteriza-se pela intensa atividade agrícola baseada na irrigação e na
utilização de agrotóxicos.
3. METODOLOGIA
As atividades deste trabalho iniciaram-se pela obtenção de informações existentes relativas à área de estudo. Foram
identificadas e utilizadas as seguintes fontes de informação: fotografias aéreas, imagens de satélite e documentos
cartográficos existentes, além de controle em campo. Determinaram-se os pontos de amostragem primeiramente por
macrolocalização em nível amplo e macroscópico através de mapas, depois por microlocalização (visitando os locais),
sendo estabelecidos oito pontos de coleta (Fig. 1).

Figura 1. Localização da área de estudo e pontos de coleta de água na bacia do Alto Sorocaba. P1 e P4 – Rio de Una; P2 e
P5 – Rio Sorocabuçu; P3 e P6 – Rio Sorocamirim; P7 e P8 – Rio Sorocaba.
Foram realizadas seis coletas de amostras de águas superficiais, durante o período de seca (13/08/2006, 20/09/2006
e 18/10/2006) e chuvoso (23/11/2006, 19/12/2006 e 10/01/2007). As águas superficiais foram caracterizadas quanto à
temperatura (°C), pH, condutividade (μS/cm) e oxigênio dissolvido (mg/L) por intermédio de equipamentos de leitura direta
no próprio local de amostragem. Amostras foram armazenadas em vasilhames de polietileno para quantificação dos teores
de Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, PO43-, NO3-, HCO3-, Cl-, Al, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e sólidos (dissolvidos e suspensos). O sódio,
potássio, cálcio, magnésio, alumínio, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco foram analisados por espectrometria de
absorção atômica (AAS). Os sólidos totais dissolvidos e sólidos totais suspensos foram quantificados pela metodologia
gravimétrica, conforme descrito por APHA (1999). Sulfato (método turbidimétrico de sulfato de bário, de 0 a 70 ± 0,9
mg/L), fosfato (método do ácido ascórbico, de 0 a 3 ± 0,01 mg/L) e nitrato (método de redução de cádmio, de 0 a 30 ± 0,8
mg/L) foram quantificados por espectrofotômetro DR 2000 da Hach Company (Hach, 1992), sendo a alcalinidade obtida
por titulação com ácido sulfúrico 0,02 N (Hach, 1992) com concentração entre 1 e 500 ± 0,2 mg/L. Já para cloreto utilizouse o método potenciométrico (0,1 a 100 ± 0,02 mg/L), empregando-se um eletrodo íon-sensível Orion modelo 94-17B e um
eletrodo de referência Orion modelo 90-02 (junção dupla) e o analisador Analion modelo IA-601.
4. RESULTADOS
Os valores médios dos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados médios obtidos nos oito pontos de amostragem na bacia do Alto Sorocaba.
Ponto Cond. Temp.
OD STD STS
pH
de
(μS/cm)
(°C)
coleta

Ca

Mg

Na

K

Al

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

HCO3-

Cl-

PO43- SO42- NO3-

(mg/L)
Período de seca

P1

53

22

6,9

6,8

63

30

8,04

2,13

6,26

5,59 0,38 0,46 0,04 0,01 0,03 0,07

24

1,4

1,41

32

3,5

P2

33

19

6,9

6,7

43

29

4,68

1,19

4,02

2,15 0,32 0,47 0,03 0,02 0,04 0,05

16

1,0

1,40

27

4,3

P3

47

19

7,2

6,8

43

29

5,24

1,77

4,90

2,64 0,62 0,78 0,04 0,02 0,03 0,05

19

1,8

1,37

20

3,8

P4

320

19

7,0

2,9

153

37

12,13 2,49 63,41 6,24 0,62 0,63 0,05 0,02 0,05 0,12

30

41,1

3,66

74

7,4

P5

37

19

7,0

6,6

80

42

5,23

1,24

5,93

2,56 0,48 0,60 0,03 0,02 0,05 0,07

21

3,2

2,52

54

6,0

6,03

4,1

P6

43

22

7,1

6,5
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39

9,47

1,83

3,73 0,81 0,82 0,05 0,02 0,03 0,06

22

2,2

1,86

44

P7
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20

6,9

5,0

113
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7,77

2,05 16,79 3,13 0,53 0,62 0,05 0,02 0,04 0,09

23

15,2

2,58

56

5,9
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21

7,5

7,1
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7

6,10

1,47

6,16

9

0,7

0,08

11

0,4

P1

47

25

7,2

7,2

153

50

9,86

3,02

8,46

8,24 0,67 1,23 0,11 0,03 0,07 0,11
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0,54

0,59
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2,3

P2
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7,4

7,4
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1,79

5,43

3,39 0,70 0,92 0,07 0,04 0,07 0,40
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Período de chuva

Os maiores valores de condutividade foram quantificados sempre no Rio de Una após a cidade de Ibiúna (ponto 4).
Apesar de que o intemperismo das rochas pode elevar a condutividade, acredita-se que os valores mais acentuados se devem
principalmente à contribuição de efluentes domésticos provenientes da cidade de Ibiúna. A temperatura média máxima foi
registrado nos pontos 6 e 8 (27ºC), durante o verão, e a mínima nos pontos 2, 3, 4 e 5 (19ºC), durante o inverno.
Com relação ao pH, o valor máximo foi registrado no ponto 8 (8,2) e o mínimo nos pontos 1, 2 e 7 (6,9). Os
valores obtidos em todos os pontos de amostragem indicam que as águas da Bacia do Alto Sorocaba se encontram próximo
à neutralidade. Em relação ao oxigênio dissolvido, os valores no Rio Una em Ibiúna (ponto 4) estão abaixo do limite
proposto pelo CONAMA (Resolução 357/05) para rios da Classe 2 (5 mg/L), provavelmente devido à decomposição de
matéria orgânica (por oxidação). A concentração de oxigênio dissolvido tende a aumentar ao longo do Rio Sorocaba (pontos
7 e 8), possivelmente devido à autodepuração e contribuição de águas mais limpas de seus afluentes (Rios Sorocabuçu e
Sorocamirim). Como pode ser observado na Tabela 1, há variação no teor de oxigênio dissolvido em todos os pontos de
amostragem, que é maior na época de chuva em relação à seca.
A concentração de sólidos em ecossistemas aquáticos está fortemente relacionada às impurezas encontradas nos
cursos d’água, exceto os gases. Os valores analisados na bacia, tanto para STD quanto para STS possuem comportamento
semelhante, aumentando na época de chuva, provavelmente devido ao arraste de sedimentos transportados pela erosão
laminar, que é muito acentuada em época de chuva. No ponto 4 (Rio Una) foram encontrados os maiores valores de STD
nos períodos de seca e de chuva, reforçando a proposta de que está ocorrendo a entrada de efluentes da cidade de Ibiúna
nesse ponto. Verifica-se também um aumento nos valores dos cátions (cálcio, magnésio, potássio e sódio) e bicarbonato do
período seco para o chuvoso, o que favorece a elevação do pH em todos os pontos de amostragem no período chuvoso. Ao
contrário desses cátions/ânion, o cloreto diminui de concentração no período chuvoso, quando ocorre uma maior diluição
das águas.
No ponto 4 foram encontrados valores mais elevados de cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato, cloreto,
fosfato, nitrato e sulfato em relação aos demais pontos, nos períodos de seca e de chuva, possivelmente relacionados às
descargas de efluentes na cidade de Ibiúna. Em termos de fosfato, a maioria das amostras apresentaram valores maiores que
o permitido para a Classe 2 (máximo de 0,1 mg/L).
Em relação ao comportamento de alumínio, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco, suas concentrações também
aumentam na época de chuva. Através de manejos inadequados, alguns desses elementos podem ser transportados para as
águas, concentrando-se nos sedimentos e plantas aquáticas e tornando-se fontes de poluição; através de seu efeito
cumulativo na cadeia alimentar, eles podem causar doenças e até a morte de peixes e outros organismos. Dentre os

elementos analisados, o alumínio, ferro e chumbo apresentam concentrações maiores que o valor limite da Classe 2 para
todos os pontos de coleta, enquanto que o zinco ultrapassa o valor de referência somente no período chuvoso, para a
maioria dos pontos de coleta.
5. CONCLUSÃO
A presente investigação conduzida na bacia do Alto Sorocaba levou em conta parâmetros que permitiram avaliar
alterações na qualidade das águas superficiais, devido possíveis impactos ambientais que acontecem nessa bacia. O Rio
Sorocaba e seus afluentes são enquadrados na Classe 2 e, ao longo de seu curso, as características deveriam ser compatíveis
com a classe de seu enquadramento. Porém, os parâmetros físico-químicos e químicos analisados indicaram que isto não
acontece. Considerando a grande importância da bacia do Alto Sorocaba, tanto para o abastecimento da população, quanto
pela sua relevância ecológica por abrigar as nascentes deste mesmo rio, deve ser incentivada uma política que englobe como
principal prioridade o desenvolvimento sustentável. De forma a manter a qualidade de água do Rio Sorocaba e seus
afluentes, é de extrema importância para a integridade do sistema como um todo que ocorra a proteção dos mananciais de
abastecimento de água de Ibiúna, Sorocaba, Mairinque, Votorantim e São Roque, além de outras cidades que eventualmente
necessitem deste importante recurso natural.
6. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à FAPESP (Processos nº 06/54884-3 e nº 06/55477-2) pelo apoio concedido durante a
realização deste trabalho.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APHA (American Public Health Association), 1999. Standard methods for the examination of water and wastewater.
Washington, 20° edn.
Conceição, F. T., Bonotto, D. M., 2002. Relações hidroquímicas aplicadas na avaliação da qualidade da água e diagnóstico
ambiental na bacia do Rio Corumbataí (SP). Geochimica Brasiliensis, 16(1):1-21.
Hach, 1992. Water Analysis Handbook. 2ºed. Hach Company, Loveland, Colorado, USA.
IPT, Mapa Geológico do Estado de São Paulo. São Paulo, IPT 1981.
KOPPEN , W. (1948) Climatologia. México: Fondo de Cultura Econômica.
Ministério do Meio Ambiente – Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, http://www.mma.gov.br/port/conama/.
Resolução CONAMA 357 de 2005.
Oliveira, J. B. de.; Jacomine, P. K. T.; Camargo, M. N. Classes gerais de solos do Brasil: guia auxiliar para seu
reconhecimento. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 201 p.
Penteado, M. M. Geomorfologia do setor centro ocidental da Depressão Periférica Paulista. Série Teses e Monografias. São
Paulo, Instituto de Geografia, USP, 1976.
Porto, F.A., 1991. Estabelecimento dos parâmetros de controle da poluição. In: Porto, S.M., Cleary, R.W., Coimbra, R.M.,
Eiger, S., Luca, S.J., Nogueira, V.P.O., Porto, F.A. (eds), Hidrologia Ambiental. São Paulo, EDUSP, pp.375-390.
Souza, A.D.G., Tundisi, J. G. Hydrogeochemical comparative study of the Jaú and Jacaré-Guaçu river watersheds, São
Paulo, Brazil, 2000.

Análise de Ânions em Água por Cromatografia de Íons - Controle de Qualidade
VENDEMIATTO, M. A.; ENZWEILER, J.; PEREIRA, S.Y.; BATISTA, J.J.F.
Instituto de Geociências - UNICAMP, CP 6152 Campinas-SP, CEP 13083-870 Brasil.
e-mail: aparecida@ige.unicamp.br
ABSTRACT
Ion chromatography is the term applied to the ion exchange separation of ionic species in solution in which detection of
separated species by a conductivity detector.
Advantages of ion chromatography include separation before detection, increased sensitivity, simple sample
preparation, and faster analysis time compared to non-chromatographic methods.
In geological studies, the main application of ion chromatography is the detection and determination of anions in
superficial and ground waters and brines.
Ion chromatography is one of the analytical techniques that has been approved by the United States Environmental
Protection Agency (EPA) for the determination of inorganic anions in drinking and wastewater.
In this study we evaluated the quality of results in our determinations of inorganic anions by ion chromatography using
in situ generated hydroxide as eluent. The method figures of merit were evaluated according the EPA Method 300.0,
Revision 2.2 Part A, and are satisfactory.
Key words: ion chromatography, quality control, inorganic anions
INTRODUÇÃO
Em estudos de hidrogeologia é comum a determinação de ânions em águas por cromatografia de íons (CI). Esta técnica
é relativamente rápida, emprega pequenas quantidades de amostras e é precisa. A CI inicia pela separação dos analitos
o que diminui a possibilidade de interferência mútua durante a análise e os analitos são espécies químicas e não
somente elementos químicos.
Muitas das conclusões obtidas nos estudos são baseadas nos resultados analíticos gerados através das análises químicas
das amostras, por isso, a importância da credibilidade nos resultados.
Na cromatografia de íons, como em qualquer outra técnica analítica, é necessário fazer constantes verificações da
qualidade dos dados gerados e sua manutenção ao longo do tempo. Neste trabalho fizemos uma avaliação de alguns
itens de controle de qualidade para nossas determinações de CI conforme descrito no Método EPA 300.0, Revisão 2.2
Parte A (1999). A cromatografia de íons foi aprovada pelo EPA para determinação de alguns íons em águas potáveis e o
método citado faz uma descrição da metodologia.
As vantagens da cromatografia de íons incluem a separação antes da detecção, que é simultânea para os ânions
comumente determinados, aumento da sensibilidade, simples preparação da amostra e rapidez comparada a outras
técnicas analíticas (Romano, 1992).
Os cromatógrafos de íons são instrumentos onde são feitas as separações cromatográficas das espécies desejadas
seguida da sua detecção. No caso da determinação de ânions (fluoreto, cloreto, nitrito, sulfato, brometo, nitrato e
fosfato) em águas, o detector usado é o de condutividade. Após a injeção de um pequeno volume da amostra, ela é
conduzida à coluna. Esta é preenchida com uma resina polimérica com grupos funcionais que atuam como trocadores
aniônicos. A solução de eluição é alcalina, eno cromatógrafo usado neste trabalho ela é uma solução de KOH. A
presença do KOH junto com os íons de interesse, contribui para o sinal de condutividade e diminui a razão sinal/ruído,
o que implica em maiores limites de detecção. Para eliminar este problema os cromatógrafos possuem uma cela de
supressão eletrolítica, que tem a função de neutralizar e eliminar os íons do eluente antes da solução chegar ao detector.
A análise de ânions em águas em geral é realizada em cromatógrafos que empregam soluções de carbonato e
bicarbonato de sódio como eluente, para o qual o método EPA 300 foi descrito. Neste trabalho foi utilizado
cromatógrafo de íons Dionex modelo ICS-2500, com o módulo EG 50 para a geração eletrolítica do eluente (KOH) na
concentração desejada. A geração do eluente in situ elimina a dificuldade de preparar soluções de concentração bem
definidas de hidróxido e livres de CO2.
OBJETIVO
Verificar a qualidade dos dados gerados na determinação de ânions em águas por CI, usando como eluente uma solução
de hidróxido, com base nos critérios descritos no Método EPA 300.0, Revisão 2.2 Parte A (1999).

APLICAÇÃO
O método aplica-se a determinação dos seguintes ânions inorgânicos em águas: fluoreto, cloreto, nitrito, sulfato,
brometo, nitrato e fosfato.
PROCEDIMENTO
Um pequeno volume de amostra (25 µL) foi injetado no cromatógrafo de íons - modelo Dionex ICS-2500 (EUA). A
eluição da amostra através da coluna (AS18 – 4x250 mm) foi feita com solução de KOH (24 mM), preparado com
sistema de gerador automático de reagente (reagent free IC – EG 50 Eluent Generator). Para supressão utilizou-se a
supressora ASRS ultra II – 4mm e a corrente aplicada foi de 60 mA. A vazão do eluente utilizada foi 1,00 mL/min e o
tempo total de análise por amostra foi de 19 minutos.
Curva de calibração:
Para calibração do instrumento, foram preparadas cinco soluções padrões a partir de reagentes P.A. previamente secos
em estufa a 105oC por uma hora. Os reagentes usados e as concentrações das soluções inicias foram do Método EPA
300.0, Revisão 2.2 Parte A (1999). As soluções mistas foram preparadas e diluídas para obter as seguintes faixas de
concentração (mg/L):
F- :
0,1 – 2,0
Cl- :
1,0 – 20,0
NO2--N:
0,2 – 4,0
SO42- :
2,0 – 40,0
Br- :
0,2 – 4,0
NO3--N :
0,5 – 10,0
PO42--P :
0,5 – 10,0
Controle de Qualidade
Para o controle de qualidade foram efetuados os seguintes passos:
Determinação do limite de detecção (LD)
Uso de Solução de Controle de Qualidade
Uso de Solução Fortificada
Participação em Testes de Proficiência
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em hidrogeologia, dados de composição química de águas, especialmente as subterrâneas, refletem o ambiente
geológico. Um exemplo é o estudo feito por Batista (2006) onde verificou a diferença entre amostras de diferentes
aqüíferos em poços de monitoramento, e das águas do rio no estuário do rio Itanhaém (Tabela 1).
Para que se tenha segurança quanto à qualidade dos dados obtidos alguns controles são necessários, dentre eles
podemos citar a determinação dos limites de detecção, o uso de solução de controle, o uso de solução fortificada e a
participação em testes de proficiência.

Determinação do limite de detecção (LD)
O LD é a menor concentração de um analito que pode ser determinada, medida e reportada com 99% de confiança,
quando a concentração do analito é maior que zero.
Os limites de detecção dos analitos foram determinados utilizando água ultrapura acrescida de aproximadamente três
vezes as concentrações estimadas dos limites de detecção do instrumento. Para determinar os valores de LD são
necessárias pelo menos sete replicatas das medidas dos analitos.
Os valores de LD para as sete replicatas foram calculados como a seguir e reportados na Tabela 2:
DL = (t) x (s)
Onde, t = valor de student para 99% de nível de confiança e desvio padrão estimado com n-1 graus de liberdade
[t=3,14 para sete replicatas]
s = desvio padrão das análises replicadas.
Os valores obtidos para os limites de detecção são bem próximos aos valores reportados no Método EPA 300.0,
Revisão 2.2 (1999), e por isso são considerados satisfatórios.
Os LD devem ser determinados a cada seis meses ou quando um novo operador inicia o trabalho ou quando houver uma
mudança significativa no background do instrumento.

Solução de Controle de Qualidade
A solução de controle de qualidade é aquela em que se conhece a concentração dos analitos e é obtida de fonte externa
ao laboratório e diferente dos padrões usados na curva de calibração. É usada para verificar a performance do
laboratório com material teste preparado externamente. Utilizamos neste procedimento uma solução padrão contendo
sete ânions, fornecida pela Dionex Corporation - Seven anions Standard Product Number 056933. A solução foi diluída
20 vezes da solução original.
A Tabela 3 contém um exemplo dos valores obtidos para as medidas desta solução. Os valores obtidos estão próximos
dos esperados, não diferindo mais que 10%, que é uma diferença aceitável.
Solução Fortificada
A solução fortificada consiste na adição de uma quantidade conhecida dos analitos (que poderá ser uma alíquota da
solução de controle de qualidade) a água ou outra matriz reagente, para avaliar se a método está sob controle e se o
laboratório é capaz de fazer medidas exatas e precisas.
Neste caso, foi usada água de torneira (20 mL), qual foi adicionado um volume de 1 mL de uma solução de
concentração conhecida dos ânions de interesse. Neste tipo de controle, espera-se que os valores obtidos estejam
próximos aos valores esperados. Observando-se a Tabela 4, verifica-se uma proximidade dos valores obtidos com os
valores esperados o que reflete a boa qualidade dos resultados.
Participação em Testes de Proficiência
O teste de proficiência é uma das formas mais transparentes de demonstrar a competência de laboratórios, com pouca
oportunidade de falsificação e manipulação dos resultados. Consiste em uma série de medições de propriedades,
realizadas independentemente por um grupo de laboratórios. O método é de livre escolha e deve ser usado normalmente
na rotina do laboratório.
A participação em teste de proficiência específico permite que cada laboratório participante avalie sua sistemática de
trabalho e o desempenho de seus técnicos e equipamentos, a partir de seu posicionamento em relação à média de
consenso. Auxilia na identificação de erros cometidos pelo laboratório (sistemático e/ou aleatório).
Neste tipo de programa, os resultados têm um caráter confidencial e geralmente cada laboratório é identificado por um
número conhecido apenas pelo organizador e o referido laboratório. A participação no teste de proficiência promovido
pelo IPT, resultou em desempenho satisfatório, conforme consta no relatório técnico número 72 970-205-IPT.
CONCLUSÃO
A utilização do hidróxido como eluente na determinação de ânions em águas permite a obtenção de resultados
satisfatórios, conforme os critérios sugeridos no Método EPA 300.0 Parte A.
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Tabela 1. Resultados de ânions determinados por cromatografia de íons em amostras
monitoramento no estuário do rio Itanhaém litoral sul do estado de São Paulo (Batista, 2006).
Poço
Profundidade
FClNO2--N
SO42Brmetros
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
P1
6
0,02
15
n.d.
7,8
0,88
P II-1
20
0,45
259
n.d.
0,9
1,0
P II-2
20
0,30
67
n.d.
n.d.
0,18
Rio
superfície
0,07
721
n.d.
99
4,0

de água dos poços de
n.d.= não detectado.
NO3--N
PO42--P
(mg/L)
(mg/L)
0,01
n.d.
n.d.
19
n.d.
5,4
0,06
0,21

Tabela 2. Valores obtidos para os limites de detecção (LD) para uma seqüência de sete replicatas.
Média
Desvio
LD
LD
Analito
n=7
Padrão
(mg/L)
(mg/L)
obtido
EPA300.0
F0,015
0,003
0,01
0,01
Cl0,039
0,008
0,02
0,02
NO2--N
0,013
0,001
0,002
0,004
SO420,034
0,006
0,02
0,02
Br0,011
0,004
0,01
0,01
NO3--N
0,015
0,003
0,009
0,002
PO42--P
0,074
0,005
0,02
0,02
Tabela 3. Comparação entre os valores esperados e os obtidos para a solução de controle de qualidade Solução Dionex
Seven Anions Standard Product number 056933* (diluída 20 vezes)
Valor esperado
Valor obtido
(mg/L)
(mg/L)
F1,00
1,02
Cl1,50
1,58
NO2--N
1,52
1,47
SO427,50
7,53
Br5,00
4,79
NO3--N
1,13
1,14
PO42--P
2,44
2,32
Tabela 4. Comparação entre os valores obtidos e os esperados para 20 mL de água de torneira acrescida de 1 ml de uma
solução de concentração conhecida preparada no laboratório. n.d. = não detectado.
Água da Torneira + 1 mL Água da Torneira + 1 mL
Analito
Água da Torneira
Sol. de conc. Conhecida
Sol. de conc. Conhecida
Obtido
valor esperado
valor obtido
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)
F0,66
1,13
1,09
Cl41,9
46,6
44,7
NO2--N
0,03
0,99
0,94
SO425,77
15,3
15,0
Brn.d.
0,95
1,03
NO3--N
0,58
2,96
2,95
PO42--P
0,08
2,46
2,28
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Abstract
The determination of inorganic species in the trace-level in commercial samples of mineral water has received special
attention in the field of the geochemistry and environmental chemistry. In this work a fast and accurate method was
developed for the determination of Ag, As, Be, Bi, Cd, Cs, Cu, Ga, In, Ni, Pb, Rb, Se, Tl, V and Zn in commercial
samples of mineral water for ICP-MS. The limit of quantification (LQ) varied between 0.03 e 4.0 µg L-1 for the
investigated species, respectively. The recoveries were in the range of 87 - 130% for the most of the investigated
elements. The determined elements in the samples of mineral water using the proposed method were below the limits
established by Brazilian legislation.
Keyword: água mineral, ICP-MS, elementos-traço
Introdução
Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam
composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes
confiram uma ação medicamentosa (Código de águas minerais, 1945). Vários critérios devem ser levados em
consideração na escolha das técnicas analíticas a serem usadas no monitoramento de amostras de águas minerais e
subterrâneas, tais como, capacidade multielementar, sensibilidade, precisão e ausência de efeitos de matriz (Claes
1997). Entre as técnicas que atendem a esses requisitos, a espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente
acoplada (ICP-MS) tem se sido aceita como uma ferramenta importante na determinação de elementos presentes em
baixas concentrações em diversos tipos de matrizes (Hu 2004). A popularização da técnica de ICP-MS se deve a sua
alta sensibilidade, a sua capacidade multielementar de análise quantitativa e semi-quantitativa, possibilidade de
calibração diretamente contra padrões aquosos e habilidade para medir razões elementares isotópicas, embora seja mais
susceptível a efeitos de matriz (espectrais ou não) que a técnica de ICP OES (Montaser 1992).
No presente trabalho Ag, As, Be, Bi, Cd, Cs, Cu, Ga, In, Ni, Pb, Rb, Se, Tl, V e Zn foram quantificados em
amostras comerciais de água mineral, usando um ICP-MS. As amostras de água mineral foram adquiridas em
supermercados de diferentes regiões do Estado de Minas Gerais.
Procedimento experimental
Foi usado um espectrômetro de massas mono-quadrupolar com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), modelo
ELAN 9000 (Perkin Elmer, Norwalk, CT, EUA) equipado com uma fonte de rádio-freqüência de 40 MHz, tubo injetor
da tocha com 2,0 mm de diâmetro interno, um nebulizador de fluxo cruzado (cross-flow) acoplado com uma câmara de
nebulização duplo-passo tipo Scott.
As amostras foram introduzidas diretamente no plasma sem etapa previa de preparo da amostra, exceto para a
amostra 2024 na determinação de bário que foi diluída (1 + 10) em meio contendo 2% v/v de HNO3. O ICP-MS foi
otimizado usando parâmetros tais como vazão do gás de nebulização e voltagem da lente iônica. Para o estudo da vazão
de nebulização foi empregado o Rh 10 µg L-1 (m/z = 103). A potência foi fixada em 1,0 kW enquanto que a vazão do
gás de nebulização foi variada entre 0,7 a 1,0 L min-1. Os resultados demonstraram que a vazão gasosa que
proporcionou a maior intensidade de sinal foi de 0,89 L min-1. No caso da voltagem das lentes iônicas, foi feita uma
variação da voltagem na faixa de 4 a 10 V, com incrementos de 0,5 V. A voltagem ótima obtida para o elemento Rh foi
de 5,75 V. Uma solução multi-elementar de 10 mg L-1 (Perkin Elmer) contendo os elementos de interesse foi usada para
calibração externa (0 - 150 µg L-1). As soluções foram estabilizadas com uma concentração final de 2% v/v HNO3
(Merck Suprapur). Todas as soluções foram preparadas com água purificada usando um sistema Milli-Q (Millipore,
Bedford, MA, USA). Foram estudadas quatro diferentes amostras de água mineral: amostra A (água mineral fluoretada
e radioativa fonte), amostra B (água mineral fluoretada e radioativa na fonte), amostra C (água mineral litinada,
fluoretada e hipotermal na fonte) e amostra D (água mineral carbogasosa, litinada e fluoretada). Todas as amostras
foram adquiridas em estabelecimentos comerciais localizados em diferentes cidades do estado de Minas Gerais.

Resultados
Figuras de mérito
Os limites de quantifica (LQ) foram determinados multiplicando o desvio padrão das concentrações dos elementos no
branco por dez (10σ), e ficaram na faixa de 0,03 - 4,0 µg L-1. De acordo com os dados obtidos, os valores de LQ foram
significativamente menores do que os valores recomendados pela legislação (Código de Águas Minerais 1945, Anvisa
2005). A exatidão do método desenvolvido foi determinada pela quantificação dos elementos de interesse em um
material de referência certificado de água subterrânea (CRM BCR 610 – trace elements in groundwater) (Tabela 1) e
por testes de adição e recuperação. As recuperações para o CRM obtidas empregando um ICP-MS sob condições
otimizadas demonstraram concordância entre os valores determinados e de referência, exceto para chumbo cuja
recuperação ficou em torno de 70 %. Esses resultados demonstram adequada robustez do método para a determinação
de elementos em baixas concentrações na matriz investigada, com baixos efeitos de interferência física no sistema de
geração e transporte do aerossol da amostra, alterações nas condições de ionização e excitação pela presença dos
constituintes maiores da matriz (EIE – elementos facilmente ionizáveis - [K e Na], Ca, Mg, Fe, Cl, SO4). Experimentos
adicionais estão sendo conduzidos com o objetivo de melhorar os resultados para chumbo.
Tabela 1. Valores determinados e certificados em uma amostra de água subterrânea usando ICP-MS. Média + desvio
padrão (SD), n=3.
BCR 610
Elemento
Rec%
Determinado
Referência
75
As
9,0 ± 0,05
10,8 ± 0,4
83,6
63
Cu
40,9 ± 0,07
45,7 ± 1,5
89,5
60
Ni
23,1 ± 0,04
22 ,6 ± 0,5
102,2
208
Pb
5,7 ± 0,01
7,78 ± 0,13
72,6
Experimentos de adição e recuperação foram conduzidos empregando dois níveis de concentração. As
recuperações para a maioria dos elementos de interesse ficaram entre 80 e 130%. Os elementos Be e Zn apresentaram
altas recuperações para o menor nível de concentração, 144 e 160 %, respectivamente, enquanto que para Cr e Cu, as
recuperações ficaram na ordem de 50%. Para o segundo nível as recuperações ficaram em torno de 100 %. No caso do
berílio, pode ter ocorrido interferência não-espectral. Essa hipótese é justificada pela à ausência de espécies isobáricas e
poliatômicas com a mesma massa desse elemento (razão m/z = 9). Uma causa provável é o efeito provocado pela
presença de EIE’s (aumento da densidade eletrônica do plasma) sobre elementos de baixa energia de ionização (Be =
5,3 eV) (Silva et al. 2003). Já no caso do zinco, podem ter ocorrido ambas as interferências, espectrais e não-espectrais.
No primeiro caso devido as espécies 32S16O2+, 32S2+, 36Ar16N2+ e 64Ni+. Como os efeitos para cobre e cromo foram
negativos, conclui-se a provável ausência de interferências espectrais nesse caso. Embora tenha sido observada alguma
tendência com relação aos efeitos de matriz observados, experimentos adicionais serão conduzidos no sentido de
determinar a origem desses efeitos e, consequentemente, propor estratégias de correção, como por exemplo, a utilização
de padrões internos, utilização de equações matemáticas e simulação da matriz.
Quantificação
Na Tabela 1 são apresentados os valores de concentração para os elementos presentes em algumas das amostras
investigadas. Os valores de concentração encontrados ficaram abaixo dos valores máximos permitidos (VMP) em água
potável, mineral e classe 1 de acordo com a legislação (Ministério da Saúde 2004, , Anvisa 2000, Conama 2005),
exceção para bário na amostra D, que apresentou um valor de concentração de aproximadamente 1700 µg L-1, enquanto
que o VMP é de 1000 µg L-1. Foram encontrados ainda valores de concentração para césio (amostra C), gálio (amostra
C e D), lítio (todas as amostras) e rubídio (todas as amostras). No caso desses elementos, não é possível determinar a
relação deles com a qualidade da água, já que não foram encontradas informações sobre esses elementos na legislação
(Ministério da Saúde 2004, Anvisa 2000, Conama 2005). A presença desses elementos nas amostras investigadas deve
estar relacionada provavelmente ao local de origem das mesmas. As amostras apresentaram também uma grande
variedade de elementos-traço. Essa característica pode ser usada em estudos geoquímicos e diferenciação entre amostras
(impressão digital - fingerprint). Essas possibilidades serão investigadas como etapas futuras desse trabalho.

Tabela 2. Determinação de espécies inorgânicas em amostras de água mineral por ICP-MS. Valores em µg L-1.
Amostras (aRSD %)
b
VMP para água
Elemento
A
B
C
D
c
d
e
Potável
Mineral
Classe 1
75
As
ND
ND
3,5 (1,4)
ND
10
50
10
137
Ba
2,7 (1,8)
2,7 (2,6)
17,1 (1,9)
1680,0 (5,9)
700
1000
700
53
Cr
1,4 (4,1)
1,3 (2,1)
0,4 (2,5)
1,2 (37,9)
50
50
50
133
Cs
ND
ND
1,5 (1,4)
3,4 (4,9)
SR
SR
SR
63
Cu
0,7 (4,3)
0,9 (5,6)
ND
ND
2000
1000
9
69
ND
ND
0,5 (2,3)
15,1 (6,6)
SR
SR
SR
Ga
6
8,3 (6,5)
8,8 (0,1)
19,1 (2,4)
31,2 (10,9)
SR
SR
2.500
Li
60
0,7 (3,4)
0,7 (0,1)
1,4 (0,5)
1,4 (25,3)
SR
20
25
Ni
85
Rb
0,5 (6,3)
0,3 (2,4)
8,7 (0,2)
444,5 (2,7)
SR
SR
SR
51
0,6 (0,5)
0,6 (2,1)
ND
ND
SR
100
100
V
64
Zn
0,1 (30,5)
0,2 (7,5)
1,4 (0,3)
ND
5000
SR
180
ND – Não determinado
SR – Sem valor de referência
a
RSD – Desvio padrão relativo
b
VMP – Valores limites permitidos
c
Ministério da Saúde 2004
d
Anvisa 2000,
e
Conama 2005
Conclusão
Neste trabalho foi demonstrado que o uso da técnica de ICP-MS associada com um adequado ajuste de parâmetros
instrumentais é uma opção adequada para a quantificação de elementos-traço nas amostras de água mineral
investigadas. Os limites de detecção e quantificação ficaram abaixo dos valores máximos permitidos pela legislação
brasileira para água potável, mineral e de rio. Estudos de adição e recuperação e quantificação em uma amostra de
referência certificada apresentaram recuperação na ordem de 100 % para a maioria dos elementos investigados, mesmo
empregando o método tradicional de calibração externa. Os resultados demonstraram que as concentrações dos
elementos de interesse estão de acordo, na maioria dos casos, com os valores máximos permitidos. Foi observada ainda,
a presença de vários elementos-traço que podem ser usados, em conjunto com os elementos maiores e menores, ânions
e dados físico-químicos, em estudos geoquímicos e de diferenciação entre amostras.
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Abstract
This paper proposes regional reference concentrations of metals and metalloids in sediments of Tietê river
basin located in São State, southeast of Brazil. Analyses were performed on samples from 84 sites in 27 municipalities,
from the upper reaches of the river down to its effluent into the Paraná River. After solubilization with a mixture of
acids, determinations were done using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (Co, Cr, Cu, Ni, Pb,
Ti, Zn and V), atomic absorption spectrometry with a graphite furnace (Cd and Ag), hydride generation (As and Se),
cold vapour (Hg), and spectrophotometry with Arsenazo III (U and Th). The reference concentrations determined by
this study showed significant deviations from the assumed global geological reference for some elements; differences
were also detected among the concentrations of the same element from the different regions of the basin. Four different
sets of reference concentrations values are being proposed for different regions of the studied basin as a consequence of
lithological variations.
Keywords: heavy metals; reference values; sediments.
* Corresponding author: pmarcos@cnen.gov.br

1. Introduction
Reference values for metals, metalloids and other toxic substances are a central question in all research
regarding sediment as an indicator of pollution, since they are vital in the determination of degrees of contamination and
consequently in the establishment of quality criteria for sediment and ecological risk assessment (Painter et al., 1994;
Hellmann, 2002). In geological studies, the knowledge of background metal levels in sediments is important in regional
geochemical surveys and anomaly evaluation with respect to mineral extraction.
There are three distinct ways to obtain reference values (Hakanson, 1980; Cobelo-Garcia and Prego, 2003): (1)
global geological reference levels, GGRL, that are commonly taken as the average worldwide values of shale, (2)
reference values corresponding to samples from pre-civilization or pre-industrial periods which have been dated and (3)
regional values obtained from samples collected from lakes, river and spring sources supposedly immune to
anthropogenic contamination, near to the study area.
Various tables have been published of the geochemical distribution of the crust, including shale values
(Turekian and Wedepohl, 1961; Taylor, 1964; Bowen, 1966). The values compiled by Turekian and Wedepohl (1961)
are until now the most commonly used in sedimentology studies, owing to the number of data sources used to compose
the global geochemical distribution. However, it is important to highlight that in the face of the lithological differences
that exist in the earth’s crust, these tables are not adequate as references. Regional reference values are thus more useful
for environmental and geochemical studies regarding the lithological peculiarities that alter the abundance of elements
in different regions of the globe.
In this study, reference values for metals and metalloids in sediments are proposed as an aid to this research,
keeping in mind the importance of the Tietê River Basin, which is located in one of the most developed regions in
Brazil and for this reason has been the focus of many environmental studies (Arcifa et al., 1981; Tundisi and
Matsumura-Tundisi, 1990; Mozeto et al., 2006). The choice of the metals Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Th, Ti, U, V,
Zn and the metalloids As and Se, was based on toxicological criteria. Besides, these elements are the most significantly
affected in the global geochemical cycle by anthropogenic activities.
2. Study Area
The springs of the Tietê River basin are located in the municipality of Salesópolis, approximately 60 km east
of the city of São Paulo. After skirting the city, The Tietê River crosses the state from east to west and drains into the
Paraná River at the border between the states of São Paulo and Mato Grosso do Sul (Figure 1). The main components of

environmental degradation in the basin are predominantly untreated domestic sewage, intense industrial activity in the
São Paulo metropolitan region, agricultural production - above all, sugar cane and oranges - and the agro-industrial park
for the production of sugar, alcohol, and citric juices in the lower and mid Tietê region.
The lithology of the spring´s region is basically formed by migmatites and granites and the soils are reddishyellow podzolic type. Diabasics and arenites predominate in the mid Tietê and the soils are reddish-yellow and dark red
latosoil type. Low Tietê is characterized by a lithological uniformity mainly composed by arenite and the soils are dark
red latosoil type (IPT, 1981).
Figure 1 shows the sediment sampling locations, involving 27 municipalities, in areas presumed unaffected
by anthropogenic contamination. A total of 84 samples were selected, of which 69 were taken in streams and tributaries
from the head, middle and the lower region of the river. The remaining samples were taken in the reservoirs of Ponte
Nova, Ribeirão do Campo, and Pedro Beicht, located near the springs. What motivated the choice of these reservoirs for
the collection of reference sediments is the fact that they were built in areas of environmental protection to supply water
to the city São Paulo.

Figure 1. Tietê river basin in state of São Paulo and sites of sediment sampling.

3. Materials and Methods
Sediment samples were collected using a stainless steel grab, Birge-Ekman type (Baudo, 1990). All samples
were stored in polyethylene bags, taken to the laboratory on ice, and stored at 4 0C prior to analytical procedures.
Sediment samples were wet-sieved with water collected at the sampling sites, using a nylon sieve of 62 µm
to minimize the effects of variable grain size (Förstner and Salomons, 1980), and then dried at 50 0C. Samples used for
determination of mercury were digested with sulfuric and nitric acids (USEPA, 1991); All others metals and metalloids
were totally solubilized using HClO4, HF, HNO3, and HCl following a modified version of ASTM (1977) method.
Inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry was employed for chemical determinations of Co, Cr, Cu,
Ni, Pb, Ti, V, and Zn. Atomic absorption spectrophotometry coupled with a graphite furnace was employed for
determination of Cd and Ag, hydride generation for As and Se and cold vapour for Hg. Thorium and uranium were
determined by molecular absorption spectrophotometry using arsenazo III as a colorimetric reagent according to the
originally published work by Savvin (1961). s. All samples were analysed in duplicate.
4. Results and Discussion
A lake sediment reference material IAEA-SL-1, supplied by the International Atomic Energy Agency, was
analyzed to check the accuracy of the method employed. The concentrations measured were agreeable with the
recommended values within of 95% confidence level.
In the compilation of the analytical results to establish the reference values proposed in this study,
significant differences in concentration were observed for some elements from to the assumed GGRL values, and also

x

) reference values concentration (in mg kg-1, except where indicated) and standard deviation for n different sites for metals and metalloids in bottom
Table 1. Average (
sediments of Tietê Basin Regions and Global Geological Reference Levels (GGRL). Values of F-test, applied in the comparison of average concentrations of
element in the four regions of basin, were calculated at 5% significance level (two sided). For all treatments, critic F values are 3.12 (degrees of freedom > 60).
Element

Upper Tietê

x

±s

Middle Tietê
n

x

±s

Middle-Low Tietê
n

x

±s

n

GGRL(1)

n

Average of
the
basin

Values
of
F-Test

Lower Tietê

x

±s

Ag

0.31 ± 0.19

27

0.28 ± 0.11

19

0.35 ± 0.13

10

0.38 ± 0.14

26

0.33 ± 0.04

0.06

1.70

As

23 ± 17

24

24 ± 11

12

16 ±12

9

18 ± 8

25

20 ± 4

13

1.24

Cd

0.22 ± 0.08

26

0.15 ± 0.04

19

0.21 ± 0.09

10

0.26 ± 0.06

28

0.21 ± 0.04

0.3

11.0

Co

19 ± 3

28

24 ± 9

14

29 ± 8

10

24 ± 6

26

24 ± 4

19

7.28

Cr

36 ± 7

25

44 ± 14

19

117 ± 42

10

189 ± 49

28

96 ± 72

90

14.8

Cu

18 ± 6

26

61 ± 13

16

135 ± 43

10

33 ± 8

27

62 ± 52

45

124.9

Hg

0.14 ± 0.05

27

0.10 ± 0.03

16

0.07 ± 0.02

8

0.07 ± 0.02

25

0.10 ± 0.03

0.4

21.3

Ni

23 ± 6

24

41 ± 8

19

65 ± 10

10

52 ± 10

28

45 ± 18

68

71.7

Pb

61 ± 7

27

30 ± 6

17

36 ± 6

10

39 ± 4

28

42 ± 14

20

121.6

Se

0.51 ± 0.15

19

0.23 ± 0.17

18

0.19 ± 0.07

5

0.23 ± 0.11

15

0.29 ± 0.15

0.6

16.5

Th

24 ± 8

18

11 ± 3

9

14 ± 5

5

19 ± 4

17

17 ± 6

12

11.2

Ti

0.63 ± 0.12 %

19

1.61 ± 0.99 %

19

3.71 ± 1.0 %

7

1.52 ± 0.27%

22

1.87 ± 1.3 %

0.460 %

40.9

U

12 ± 5

18

3.8 ± 1.2

9

6.6 ± 4.2

4

4.2 ± 1.5

10

6.6 ± 3.8

3.7

15.3

V

59 ± 20

18

271 ± 92

17

470 ± 124

8

130 ± 23

25

232 ± 181

130

91.7

Zn

82 ± 14

28

104 ± 10

18

126 ± 31

10

63 ± 9

26

94 ± 27

95

54.1

(1) Values compiled by Turekian and Wedepohl (1961)

for the same element in different regions of the basin. Concerning the metals of greatest ecotoxicological interest, the
most significant variations occurred in Cr, Ni, and Cu levels. In addition, variations in V, Th, Ti, and Pb along the river
basin were also relevant. In this study, these differences are being attributed to regional lithological characteristics,
since similar results persisted in a considerable number of samples.
In order to make the sets of determined values more homogeneous, the basin was divided into four regions,
denominated (1) Upper Tietê, (2) Middle Tietê, (3) Middle- low Tietê, and (4) Lower Tietê, as shown in Figure 1.
Obviously, the borders between these regions are not precisely defined. In fact, the Middle-low Tietê region, in drainage
area on the right bank, overlaps the beginning of the Lower Tietê.
To eliminate concentration data that were highly scattered and inconsistent with other members of the same
set, the “Q” rejection test was applied with 95% confidence. Concentrations below the same determination limit of the
analytical method employed were also incorporated into the set of results, in this case by inserting the actual
determination limit of the method. The ANOVA statistic test was carried out in order to compare the average
concentrations of each element in the four regions of the basin and to confirm the differences of the values proposed.
The following hypotheses were considered: H0 (null) – the averages of the element “M” in the four regions of the basin
are significantly the same and Ha (alternative) – at least one of the “M” element averages in the four regions of the basin
is different from the others. The calculated values for the F-test confirm the regional differences in concentration of the
majority of elements, considering that H0 was rejected for all elements, except for arsenic and silver. Table 1 shows the
average measured reference value for each element, with the standard deviation based on “n” samples analyzed selected
by region, GGRL values for comparison, and values of ANOVA F-test.
The most significant differences in the average concentrations of the elements in the Upper and Middle Tietê
regions were among the metals Cu, V, Ti, Pb, Th, and U. Comparing these two regions with the Low-middle Tietê, the
major differences were in Ti, Cr, Cu and Ni concentrations. High levels of chromium are an outstanding characteristic
for the Low-middle and Lower Tietê.
Sediment quality guidelines (SQG), applied in the evaluation of aquatic ecosystem, need to take into account
the natural background levels of metals and other toxic substances (Painter et al., 1994). For example, if the Canadian
Environmental Quality Guidelines (1999) were applied to aquatic systems in the regions that are denominated as the
Middle-Low and Lower Tietê, it would be found that the values for chromium, which are 117 and 189 mg kg-1,
respectively, exceed the PEL (Probable Effect Level) of this regulation, which is 90 mg kg-1. According to this
regulation, adverse effects occur frequently above this limit. Therefore, chromium values for both regions mentioned
could not result in adverse effects to the local biota since they are natural concentrations. This example shows the
importance of the availability of regional reference values for metals and other toxic substances, before the application
of any numerical model for sediment quality.

Conclusions

Metal and metalloid reference concentrations regionally determined are more appropriate in the evaluation of
aquatic ecosystems than global references, since they allow for local lithological peculiarities in the crust. In the Tietê
River basin, there are four geochemically distinct regions of environmental interest from the point of view of metals and
metalloids, mainly due to the varying concentrations of Cr, Cu, V, Ni, and Pb.
It must be emphasized that ideally, reference values should be subject to periodic updates, and that to establish
reference values on a more consistent basis, the number of samples should be increased in this study, especially on the
left bank of the Middle-Low and right bank of the Lower Tietê. However, it can be assumed that for the sites already
sampled, the incorporation of results through new sampling will not significantly alter the presently proposed values.
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ABSTRACT
A large and global positive excursion in δ13C (∼+5‰) for the Steptoean of the Upper Cambrian (SPICE)
carbonates represents a major perturbation of the Cambrian carbon cycle at ∼500Ma. In contrast, C-isotope
variation curves for the Cambrian-Ordovician boundary in Australia and United States reveal a pronounced
negative C-isotope excursion (-4‰) in the uppermost Cambrian (Sunwaptan stage). Both anomalies have
been recognized in carbonates of the Precordillera of western Argentina: SPICE in the La Flecha Formation,
Quebrada de La Angostura, and the negative anomaly (baptized as SNICE) in the La Flecha Formation,
Quebrada de La Flecha.
Carbon isotope stratigraphic profile for the Upper Cambrian platformal Zonda Formation (predominantly
dolomitic limestones to dolostones) in the Precordillera, in a representative section at Quebrada de Juan
Pobre, Sierra Chica de Zonda, near San Juan, shows δ13C from ∼ -2‰ to ∼ + 1‰ with two important C
isotope excursions, interpreted here as SPICE and SNICE. This finding indicates that Zonda Formation
carbonates were mostly deposited during the Steptoean at the Quebrada de Zonda, diachronically with the
deposition of the La Flecha Formation carbonates at Quebrada de La Angostura near Guandacol.
INTRODUCTION
A large and global positive excursion in δ13C for Late Cambrian (Steptoean stage) carbonates has been
reported from North America, Kazakstan, South China and Australia and marks the beginning of a worldwide
extinction of trilobites (Saltzman et al., 1998, 2000). This Steptoean positive C-isotope excursion (∼+5‰),
described by the acronym SPICE (Saltzman et al., 1998) represents a major perturbation of the Cambrian
carbon cycle at ∼500Ma and, as a peculiarity, a worldwide mass extinction (mainly trilobites among other
faunas) coincides with the onset of the positive shift, rather than with the rising limb of the excursion. The
peak of faunal diversity (Saltzman et al., 2000) correlates in North America with the peak of SPICE.
C-isotope variation curves for the Cambrian-Ordovician boundary at Black Mountain, Australia
(Ripperdan et al., 1992), and at Lawson Cove, Ibex area, Utah (Ripperdan and Miller, 1995), reveal a
pronounced negative C-isotope excursion (-4‰) in the uppermost Cambrian (Sunwaptan stage). The
Cambrian-Ordovician boundary is characterized by synchronous changes in sea-level, conodont (Paltodus
deltifer in Precordillera) biozones, and δ13C of marine inorganic carbon (Ripperdan et al., 1992).
The Sunwaptan negative C-isotope excursion observed at the Precordillera, western Argentina, has been
called SNICE by Sial et al. (in press) and, if demonstrated to be a global event, combined with SPICE can be
valuable tools for high-resolution correlation and can be used to locate primary subdivisions of the Cambrian
system in unfossiliferous carbonate sequences globally. Although SPICE figures in the composite carbon
isotopic record for the Cambrian system in Brasier and Sukhov (1998), no reference is made to SNICE in
their study.
A detailed carbon isotope study on Late Cambrian to Early Ordovician carbonates of the Precordillera was
carried out by Buggisch et al. (2003). Sial et al. (in press) studied the C-, O- and Sr-isotope stratigraphy of

representative Upper Cambrian sections of the Eastern and Central Precordillera at San Juan Province, in their
type localities (Quebrada de La Flecha, Cerro La Silla and Quebrada de Zonda) and in the Quebrada de La
Angostura in the northern part of the Central Precordillera. These authors reported the presence of the SPICE
anomaly in the La Flecha Formation at Quebrada de La Angostura and of an important negative excursion at
the Quebrada de La Flecha (SNICE) is, perhaps, of global importance.
The present study aims to search for the presence of SPICE and SNICE C-isotope excursions in the Sierra
Chica de Zonda, where Keller (1999) proposed that the Zonda Formation was partially deposited during the
Steptoean. This would confirm the diachronism between the deposition of the La Flecha Formation at
Quebrada de Angostura and Zonda Formation at Quebrada de La Flecha.
RESULTS AND CONCLUSIONS
In a continuous section at Quebrada de Juan Pobre, Sierra Chica de Zonda, near the San Juan town, sixty
four samples have been collected along a traverse perpendicular to the strike of the carbonate strata (mostly
dolostones and some dolomitic limestones locally with SH- and LLH-type stromatolites) of the Zonda
Formation, in meter intervals. Carbon and oxygen isotopes were analyzed in the stable isotope Laboratory
(LABISE) of the Federal University of Pernambuco in Recife and results in Table 1 are plotted in Fig. 1.
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Figure 1. Carbon and oxygen isotope curves for the Quebrada de Juan Pobre carbonate section.

The δ13C is in the interval between -2 and + 1‰, while δ18O varies from -7.9 to -4.9‰PDB. Two
important carbon isotope excursions can be depicted in Figure 1. The positive excursion is here interpreted as
corresponding to SPICE and the negative one, as SNICE. This pair of anomalies, typical of the Upper
Cambrian, indicates that the deposition of La Zonda Formation started around 500Ma. In addition, this Cisotope chemostratigraphic profile suggests that La Flecha Formation has been deposited during the
Sunwaptan and, thrrefore, confirmed Keller’s (1999) proposal.
This study has confirmed that the Sunwaptan negative anomaly (SNICE), observed in the La Flecha
Formation in Quebrada de La Flecha (Sial et al., in press) is not an artifact and together with SPICE are
important tools in refining the stratigraphy of the Upper Cambrian. Moreover, it confirms the diachronism of
La Flecha and Zonda Formation in the Precordillera, visualized by Keller (1999).
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Rivadvia and Juan Pobre members) published in Sial et al. (2001) give an idea on the C-isotope variation of
the Lower to Upper Cambrian at Sierra Chica de Zonda (Fig. 2).
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Figure 2. C and O isotope composite variation curves for the Precordillera at
Sierra Chica de Zonda

The δ18O chemostratigraphic curve for La Flecha and Zonda Formations at Quebrada de Juan Pobre (Fig. 2)
shows two well-defined plateaus (I around -7‰PDB and II, around -5‰PDB) and confirms what has been
previously observed in Sial et al. (in press) at Cerro La Silla.
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Abstract
With the main objective of air quality characterization in São José dos Campos, a biomonitoring campaign using the
Nicotiana tabacum was carried through 2006. The campaign promoted the interaction between an institution of research
(INPE) and a group of schools contributing to the awareness of the students about the environment, motivating them to
modify their behavior. The biomonitoring technique allied to environmental education is an innovative and efficient
practice allowing the direct visualization of the damages caused by air pollution in the plants. Furthermore it diversifies
the discussions on the subject in the school curriculum and incorporates a new activity in day-by-day life of the
students. A new methodology was developed for the quantification of the injuries in the plants, offering to the schools a
simple method as indicative of air pollution by ozone.
Key words: Biomonitoring, air pollution, environmental education, ozone, Nicotiana tabacum.
Introdução
As alterações climáticas dos últimos anos são uma realidade que a sociedade vem assistindo de forma
apreensiva, porém ainda passiva. A elevação da temperatura da superfície, as mudanças nos regimes de chuvas e secas,
prolongados em algumas regiões e defasados em outras, o aumento de eventos climáticos extremos, e centenas de
outros exemplos, geram uma sensação de impotência e de isenção de responsabilidade social, levando o indivíduo a
posição de mero expectador perante fatalidades distantes de sua capacidade de interferência.
A Escola, como instrumento de inclusão e desenvolvimento de responsabilidade social precisa envidar esforços
no sentido de expandir conhecimentos, promovendo a compreensão das relações do ser humano com o ambiente,
integrar e sensibilizar o indivíduo aos cuidados ambientais, e mostrar a necessidade de promover mudanças efetivas que
garantam a continuidade e melhoria da qualidade de vida.
A poluição do ar nos grandes centros urbanos é de particular importância para as mudanças no clima. O
crescimento indiscriminado das cidades, a intensificação do tráfego veicular e a concentração de indústrias são fatores
responsáveis pela degradação da qualidade do ar. A relação entre poluição do ar e problemas na saúde é constatada no
aumento considerável de pessoas, principalmente crianças e idosos, com problemas respiratórios, nos ambulatórios e
hospitais( Conceição et al (2001) e OPAS,2005). Dentre os principais poluentes atmosféricos destaca-se o ozônio, um
poderoso oxidante, que interage com uma ampla faixa de componentes celulares e materiais biológicos. Os efeitos mais
acentuados no ser humano ocorrem no trato respiratório e incluem inflamações, alterações morfológicas e bioquímicas,
e decréscimo da capacidade de defesa do organismo. A extensão dos danos depende da concentração e duração da
exposição ao poluente (Wilson et al,2004).No Brasil, a elevação nas concentrações de ozônio é observada nos grandes
centros urbanos (Cetesb, 1996), onde o padrão legal de 160 µg/m³, estabelecido como valor máximo para um período de
uma hora (Decreto Estadual 8468/76 e Resolução CONAMA 03/90), tem sido ultrapassado diversas vezes, sobretudo
nos meses de fevereiro a maio e agosto a dezembro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006), o
valor de concentração de 80 µg/m³ de ozônio é citado como aquele a partir do qual podem ocorrer injúrias nas plantas
de clima temperado. Em São José dos Campos, a concentração de ozônio, também apresenta ultrapassagens do padrão
de qualidade do ar, e, além disso, uma grande quantidade de dias com valores próximos ao padrão sugerem uma
exposição crônica ao poluente (Mariani et al, 2006).
O Biomonitoramento é um método experimental que permite avaliar a resposta de um organismo vivo a
poluição, oferecendo vantagens como custos reduzidos e eficiência para o monitoramento de áreas extensas por longos
períodos de tempo. A utilização da Nicotiana tabacum L.Bel-W3 como indicador da concentração de ozônio na
atmosfera surgiu no sul da Califórnia (EUA), a partir da década de 50, quando ocorreu uma queda na produção das
indústrias de charuto em decorrência do aparecimento de manchas necróticas nas folhas do tabaco. Pesquisadores do
Centro de Pesquisas em Agricultura dos Estados Unidos (USDA Agricultural Research Center) descobriram que as
manchas formavam-se em decorrência da presença de ozônio no ambiente (Heggestad, 1991). A partir daí, o
biomonitoramento tornou-se uma prática comum em países do hemisfério norte, principalmente Europa (Ashmore et al,
1978 e Klumpp et al, 2001). A utilização da espécie Nicotiana tabacum L.Bel-W3 como bioindicadora de ozônio é feita
comparando-se os diferentes níveis de danos foliares (pontos cloróticos que evoluem para pontos necróticos)
apresentados pela espécie quando submetida à diferentes níveis de poluição. A metodologia para quantificação das
injúrias ainda não é padronizada, ficando o uso muitas vezes restrito a comparações visuais (Vergé et al, 2002 e Ribas
& Peñuelas, 2003).

Com o objetivo de contribuir para caracterização da qualidade do ar em São José dos Campos, foi realizada
em 2006, a primeira campanha de biomonitoramento, utilizando entre outras metodologias a espécie Nicotiana
tabacum. Na oportunidade, participaram do projeto 7 Escolas Municipais, 6 Estaduais e 4 Escolas particulares, dentre
os 30 pontos que foram selecionados na área urbana do Município. O propósito deste trabalho é descrever esse
experimento, disponibilizando uma metodologia detalhada do biomonitoramento com a Nicotiana tabacum,
contribuindo para a reflexão e discussão da problemática da poluição atmosférica nas escolas. Agregar a técnica de
biomonitoramento à educação ambiental é uma prática inovadora e eficaz, pois permite a visualização direta dos danos
provocados pela poluição nas plantas, assim como a introdução do tema nos conteúdos escolares de forma diversificada,
fazendo com que o assunto seja ministrado de forma diferente e incorporado ao dia-a-dia dos alunos.
Relato da experiência em São José dos Campos-SP.
A campanha de Biomonitoramento em São José dos Campos foi desenvolvida no período de maio a setembro
de 2006, com a participação de 17 Escolas. Cada uma recebeu duas floreiras contendo espécies sensíveis (vaso marrom)
e resistentes ao ozônio (vaso preto), como mostra a Figura 1. As plantas foram instaladas em local de máxima
ventilação, livre de obstáculos laterais e superiores. As sementes da Nicotiana tabacum para produção das mudas foram
doadas pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP. A utilização de
espécies sensíveis e resistentes ao ozônio é extremamente didática para mostrar que mesmo as plantas recebendo o
mesmo tratamento e sujeitas ao mesmo clima, apenas a espécie sensível irá apresentar manchas ou injúrias devido à
poluição. Isso é importante para a noção de especificidade da Nicotiana tabacum.
No início, as escolas atuaram como colaboradoras, ficando responsáveis pela manutenção e conservação das
espécies. No decorrer da campanha foram se envolvendo com o projeto, participando das visitas semanais de
acompanhamento, assim como de palestras informativas sobre a problemática da poluição do ar, debates e oficinas. Os
coordenadores da área de Ciências foram capacitados para assumirem o projeto após o término da campanha, ficando as
diferentes Unidades Escolares responsáveis pela continuidade ou não do mesmo.

Figura 1- Floreiras com a espécie sensível (vaso marrom) e resistente (vaso preto) expostas na 1ª Campanha de
Biomonitoramento em São José dos Campos em 2006.
A metodologia para utilização da Nicotianan tabacum como bioindicador baseia-se na quantificação das
injúrias foliares apresentadas na espécie sob influência de altas concentrações de ozônio. A partir do surgimento das
primeiras manchas, o acompanhamento foi feito através de fotografias digitais, gerando imagens que são editadas para
posterior quantificação. Os alunos participaram acompanhando o desenvolvimento das injúrias, fazendo suas próprias
imagens digitais, corrigindo as distorções causadas por sombras ou presença de poeiras, e produzindo seu próprio banco
de dados para futuras comparações. A freqüência de coleta dos dados ficou a critério de cada professor. Além da
quantificação das injúrias, também foi feito o acompanhamento da taxa de crescimento das espécies através de medidas
da base ao ápice da planta, registrando em uma planilha. O acompanhamento da taxa de crescimento possibilita uma
visão geral da taxa de crescimento em todo o Município e inclusão de mais uma atividade prática na Escola e estudos de
regressão linear para os alunos do Ensino Fundamental e Médio. Uma das escolas particulares, a Escola Walter
Fortunato, teve a iniciativa de criar um site, http://br.groups.yahoo.com/group/biomonitoramentosjc, onde todos os
alunos envolvidos na campanha trocaram informações, compararam fotos e conferiram os resultados. No encerramento
da campanha em setembro de 2006, foi realizado um Workshop com a presença das instituições envolvidas para
discussão de resultados e experiências. As Escolas mostraram-se habilitadas a continuar o projeto, gerenciando seu
próprio banco de dados, que poderá ser trabalhado futuramente de acordo com as variações sazonais e interanuais. Um
outro aspecto didaticamente abordado foi à acessibilidade da pesquisa científica, desenvolvendo senso crítico,
questionamentos e inovações na própria metodologia, como por exemplo, a simples contagem de números de injúrias.
Detalhamento da técnica utilizada no cálculo das injúrias.
Para acompanhar a evolução das injúrias, em quantidade e tamanho, as folhas foram identificadas com
barbante, registrando data, local de exposição, posicionamento no vaso (direita ou esquerda) e na planta e fotografadas
em intervalo semanal. O cálculo das injúrias foi feito em duas etapas: primeiro o tratamento da foto da folha e em

seguida a quantificação da área injuriada. Para o tratamento das imagens utilizou-se o programa “Brush Strokes Image
Editor” (Brush, 2004). A escolha do Brush se deu por ser um editor de fotos para imagens em vários formatos (GIF,
JPEG, BMP, PNG, TIFF, PCX, dentre outros), pela facilidade de manipulação das fotos, apresentando recursos de
filtros, seleção e classificação de imagens e por ser um software gratuito que amplia o acesso das escolas públicas.
A imagem deve ser obtida colocando-se um anteparo branco sob a folha da Nicotiana tabacum, para definir
melhor o contorno, gerando um arquivo no formato JPEG como na Figura 2(a). As fotos originais foram editadas pelo
programa “Brush” diferenciando as injúrias do corpo da folha, observando alterações nas cores, tons e perfurações. Esse
software disponibiliza uma ferramenta (varinha mágica) que seleciona automaticamente áreas com diferentes
tonalidades que posteriormente serão padronizadas na cor branca. O fundo da foto deve ser definido na cor preta
gerando fotos em formato BMP como na Figura 2(b). Outros softwares podem ser utilizados no tratamento da imagem,
desde que o resultado final apresente o fundo preto e as injúrias a serem quantificadas, na cor branca.

Figura 2 (a): Imagem da folha em formato JPG, com anteparo branco; (b) Imagem da mesma folha, editada em
formato BMP.
Após a edição e classificação da foto, a imagem obtida é transferida para um programa chamado “Cálculo das
Injúrias” (disponível para download no site do projeto), desenvolvido especialmente para calcular a porcentagem da
folha que foi danificada pela poluição. O programa conta o número de pixels do fundo da foto (editadas na cor preta), o
número de pixels das injúrias (manchas foliares editadas na cor branca) e o número de pixels total da foto selecionada.
Por exclusão, o número de pixels na cor verde, representa a área foliar que não apresentou injúria. A área da folha da
Nicotiana tabacum analisada é a soma do número de pixels em verde e do número de pixels em branco da foto. O
cálculo da porcentagem da folha que sofreu injúria é dado pela relação entre o número de pixels das manchas (injúrias)
e o número de pixels da folha toda (soma dos pixels verde e branco), como mostra a Figura 3.

Figura 3- Exemplo do cálculo do % de injúrias baseado na contagem de pixels.
A eficiência do programa foi testada utilizando-se uma imagem simulada com porcentagem de injúrias
conhecida de 18,18% como mostra a Figura 4. A porcentagem obtida pelo programa “Cálculo das Injúrias” foi de
17,88%, apresentando um erro de 0,98%, gerado pelo tratamento manual da foto simulada.
Total de pontos da foto - 1200
Pontos Pretos – 474
Pontos Brancos – 132
Pontos Verdes – 594
Folha Verde = Pontos Verdes + Pontos Brancos = 726
% de manchas (injúrias simulada) = 132 / 726 = 18,18%

Figura 3- Teste da eficiência do cálculo das injúrias: cálculo direto com simulação de injúrias e resultado do
cálculo usando o programa.
Na campanha 2006, o acompanhamento da evolução das injúrias em cada folha foi baseado em comparações
entre séries cronológicas. Porém, poucos pontos de monitoramento apresentaram seqüências com dados igualmente
espaçados, pois na maior parte do tempo as folhas selecionadas apresentavam necroses totais antes mesmo da próxima
visita. Nos pontos onde se conseguiu uma seqüência cronológica razoável, a comparação entre elas ficou dificultada,
pois foram obtidas em períodos diferentes. Como exemplo, observou-se que em julho a taxa de evolução de injúrias
obtida para um ponto no centro da cidade, foi 30 % menor que a obtida em setembro em um bairro mais afastado. Em
geral nos meses de setembro, com dias ensolarados e sem chuva, a concentração de ozônio é maior, além disso, o
ozônio é um poluente secundário que se forma na atmosfera por reações fotoquímicas e não necessariamente próximo
das fontes de seus precursores (tráfego veicular), justificando a concentração maior em bairros mais afastados do centro
da cidade. Uma outra metodologia seria tratar todas as folhas em conjunto num intervalo de tempo único. A opção pela
exposição por tempo determinado e avaliação posterior dos danos foi utilizada em 1999, em dez cidades européias, no
projeto EuroBionet- rede européia para a avaliação da qualidade do ar. O tempo de exposição das plantas nesse caso foi
de apenas duas semanas em 81 sítios experimentais e revelaram um gradiente de impacto de ozônio do norte para o
centro e sul da Europa (Klumpp et al, 2001). Essa metodologia, porém, não é a mais indicada para projetos aliados à
Educação Ambiental, pois o número de folhas para quantificação aumenta consideravelmente tornando o trabalho
exaustivo, podendo gerar desinteresse.
Conclusões e Recomendações:
A metodologia apresentada vem de encontro à necessidade de padronização das formas de quantificação das
injúrias foliares, disponibilizando um método prático e de fácil acesso às escolas como ferramenta de educação
ambiental. A participação e entusiasmo dos alunos tanto do Ensino Fundamental como do Médio, foi intensa,
mostrando que a obtenção de dados técnicos e científicos quando traduzidos e comunicados de uma forma simples que
permite a participação da comunidade é uma opção para efetiva conscientização e integração do homem com o
ambiente que vive. Como alternativa aos problemas decorrentes do intervalo semanal para tomada das imagens, sugerese observações em dias alternados e cálculo da taxa de evolução das injúrias para cada mês de observação. A obtenção
de imagens que permitam posterior quantificação requer cuidados como: fotografar a folha de interesse de preferência
sob uma folha em branco ou azul e não toda a planta; fotografar toda a folha e sem folhas sobrepostas; evitar sombras
na foto; secar para evitar gotas de água nas folhas e limpar com um pincel macio para evitar terra, resíduos de folhas,
insetos, ou outros resíduos que possam ser confundidos com injúrias.
Referências:
Ashmore, M. R., Bell J.N.B. & Reily, C. L. (1978) A survey of ozone levels in the British Isles using indicator plants. Nature
276:813-915.
Brush (2004) Brush Strokes Image Editor 1.0, disponível em www.pabird.supanet.com/freesoftware, 2004.
Cetesb(2006) Relatório da Qualidade do Ar no Estado de São Paulo–2005/Cetesb-São Paulo. 140p. Série Relatórios/Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, ISS 0103-4103.
Conceição,G.S., Saldiva P.N. e Singer J. M. (2001). Modelos MLG e MAG para análise da associação entre poluição atmosférica e
marcadores de morbi-mortalidade: uma introdução baseada em dados da cidade de São Paulo. Rev. Bras.
Epidemiol. v.4 n.3 São Paulo.
Heggestad H. E. (1991) Origin of Bel-B tobacco varieties and their use as indicators of ozone. Environmental Polluiton 74:264-91.
Klumpp A., Wolfgang A, Klumpp G, Vergne P.,Sifakis N., Sanz Mj, Rasmussen S. and Ro-Poulsen H. (2006) Ozone pollution and
ozone biomonitoring in European cities Part II. Ozone-induced plant injury and its relationship with descriptors of ozone
pollution. Atmospheric Environment 40;7437–7448.
Mariani, R.L., Jorge, M.P, Pereira, S.S., (2006). Síntese do Monitoramento de Ozônio em São José dos Campos: Níveis de Exposição
da População. IV Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ribeirão Preto – SP. Abril de 2006.
Ribas A., & Peñuelas J. (2003). Biomonitoring of tropospheric ozone phytotoxicity in trural Catalonia. Atmospheric Environmental
37, 63-71.
Vergé,X.,Chapais A. & Delpoux M.(2002) Bioindicator reability: the example of BelW3 tobacco (Nicotiana
tabacum).Environmental Pollution 118:337-49.
WHO 2006. Air Quality Guidelines. Global update 2005. World Health Organization 2006. 496 p. Copenhagem, Dinamarca.
Wilson A. M., Salloway J.C., Wake C.P. & Kelly T. (2004) Air pollution and the demand for hospital services: a review.
Environmental International 30, 1109-1118.
OPAS (2005) Evaluación de los efectos de la contaminación del aire en la Salud de América Latina y el Caribe (2005) Biblioteca
Sede OPS - Catalogación en la fuente Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C: OPS.

GEOQUÍMICA DE METAIS TRAÇO EM APICUNS (PLANÍCIES HIPERSALINAS) DO CAMPO DE
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DOM JOÃO, SÃO FRANCISCO DO CONDE, BAHIA¹
G. M. HADLICH², J. J. CELINO², J. M. UCHA³ & J. SANTIAGO4
¹ Projeto executado com recursos do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – CNPq, Brasil
² Professor Adjunto do Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia. Núcleo de Estudos Ambientais –
NEA/IGEO/UFBA. Av. Barão de Geremoabo, s/n. 40170-290 Salvador (BA). E-mail: gisele@ufba.br; joil@ufba.br
³ Professor do Depto. de Ciências Aplicadas do Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET-BA. Rua Emídio
dos Santos, s/n. 40310-015 Salvador (BA). E-mail: ucha@cefetba.br
4
Bolsista de Iniciação Científica (CNPq), NEA/IGEO/UFBA. E-mail: judiron@hotmail.com
ABSTRACT
“Apicuns” are the hypersaline areas found in different regions of the Brazillian coast, near to mangroves. This work’s
objective is to analyze levels of heavy metals in apicuns, on different depths, looking to contribute to a better
knowledge of these environments, comparing these results with known limits for metals in soils and sediments. Twenty
tree samples from five different apicuns, situated in the town of São Francisco do Conde - Ba, were analyzed. The
following parameters were quantified: granulometry, total N, O.M., Cr, Cd, Zn, Cu, Ni and Pb. The metals were
analyzed by Atomic Absorption. The collected material is predominately franc-sandy. Zn, Ni, Cr e Cu showed similar
distribution, while Cd and Pb do not show similar behavior to other metals. The Pb is more present on the surface, the
Fe and the Mn on depth; the other metals do not show correlation with depth. The points which shows higher quantities
of metals are well-known the ones more exposed to the waters of the Todos os Santos’ Bay. The obtained values of Cu
and Ni on some samples go beyond the reference values, indicating the possibility of producing toxic effects on marine
and estuarine organisms.
Key-words: hypersaline areas, mangrove, trace metal
INTRODUÇÃO
Apicuns são áreas geralmente arenosas associadas a manguezais, hipersalinas, motivo pelo qual apresentam
nenhuma ou rara vegetação (Ucha et al., 2003, 2004; Nascimento, 1999). Em geral, a ocorrência de apicuns é associada
a zonas marginais de manguezais, na interface médio/supra litoral, localizados entre manguezais e terras elevadas
adjacentes, atingidas por marés altas, podendo ocorrer também no interior do bosque (Maciel, 1991; Ucha et al., 2004).
Os apicuns participam da dinâmica geoambiental nos ambientes litorâneos cuja evolução depende dos fluxos de
matéria e energia associados aos processos hidrodinâmicos derivados das oscilações de marés, vinculando trocas
proporcionadas pela interação e interdependência entre os componentes do manguezal e de ecossistemas adjacentes
(Meireles, 2004). Os apicuns são áreas pouco estudadas e muitas dúvidas a respeito de sua dinâmica não estão
esclarecidas. Essas áreas raramente têm sido alvos específicos de pesquisas na região costeira, principalmente de
estudos geoquímicos.
Este trabalho tem por objetivo analisar os níveis de metais pesados em apicuns visando contribuir para o
conhecimento desses ambientes, comparando os dados obtidos com limites definidos para metais em solos e
sedimentos. O trabalho situa-se no quadro do projeto “Mapeamento e caracterização de apicuns na Baía de Todos os
Santos, BA”, e corresponde a análises preliminares de investigação dos níveis de metais pesados presentes em
diferentes profundidades, em área de atividade petrolífera: localidade de Dom João, no município de São Francisco do
Conde, área norte da Baía de Todos os Santos, BA (Fig. 1).
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente foi realizado reconhecimento da área, com identificação de apicuns no município de São Francisco
do Conde. Foram selecionados 5 pontos de amostragem (Fig. 1) e coletadas amostras em diferentes profundidades (a
cada 20 cm), totalizando 23 amostras. As amostras foram colocadas em sacos plásticos, refrigeradas e encaminhadas
para o Laboratório de Estudos Biogeoquímicos de Manguezais – LEM do Instituto de Geociências da UFBA. Em
laboratório foram feitas as seguintes análises (segundo métodos recomendados por Embrapa, 1999 e ASTM, 1996):
granulometria, N total (Kjedahl), M.O., Fe, Mn, Cr, Cd, Zn, Cu, Ni e Pb. Os metais foram analisados por
Espectrofotometria de Absorção Atômica. Os resultados foram interpretados a partir de quadros, gráficos e matriz de
correlação com nível de significância de 5%.

Figura 1. Localização da área estudada e dos pontos de amostrados em apicuns,
localidade de Dom João, município de São Francisco do Conde (BA).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os apicuns, localizados na interface manguezal-encosta, apresentam, em todas as amostras, grande quantidade de
areia fina, sendo classificadas como áreas franco-arenosas. Apenas algumas amostras apresentaram textura francoargiloarenosa.
Resultados dos parâmetros analisados são apresentados na Tabela 1 e na Figura 2. Para efeito de elaboração de
gráfico, os valores não detectados foram considerados iguais a 0 (zero).
Tabela 1. Valores médios, mínimos e máximos de M.O. e médios de Mn, Fe e N total obtidos em amostras de apicuns
de São Francisco do Conde, BA.
Ponto de coleta
Fe (%)
M.O. (%) média
N (%)
Mn (µg/g)
(mín - máx)
1
434
2,81
5,8 (4,46 – 7,34)
0,21
2
466
2,91
3,9 (1,86 – 6,07)
0,24
3
159
1,87
4,1 (3,43 – 5,12)
0,19
4
65
1,19
1,9 (1,8 – 2,04)
0,13
5
220
1,92
4,7 (2,99 – 5,87)
0,24
É importante destacar que, ao contrário de manguezais, onde os valores máximos de M.O. encontram-se em
superfície, nos apicuns o teor de M.O. varia ao longo do perfil, podendo ser encontrado um máximo em profundidade,
uma vez que os apicuns podem corresponder a materiais arenosos que recobrem antigos manguezais (Ucha et al., 2003;
2004).
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Figura 2. Concentração média de metais nos apicuns amostrados: 1 a 5 corresponde aos pontos de coleta; CETESB
corresponde aos Valores de Referência para solos (CETESB, 2001) e sedimentos TEL - Treshold Effects Level (CPRM,
2003). TEL*: o valor limite para Zn é 124 µg.g-1.

Os pontos que apresentam maiores quantidades de metais são os pontos 2 e 1, notoriamente os que estão mais
expostos às águas da Baía de Todos os Santos (Fig. 1). Essa tendência é válida para Fe e Mn e para Cu, Ni, Zn; é menos
evidente para o Cr. Já o Pb destaca-se no ponto 5 e o Cd no ponto 3. A maior concentração em pontos mais expostos de
estes serem os primeiros a receber os elementos químicos e sedimentos com a subida da maré. Além disso, a maré
vazante facilita a retirada de materiais nos pontos mais próximos às encostas, o que é auxiliado por escoamento de água
doce proveniente dessas encostas em períodos chuvosos, principalmente em materiais arenosos.
Observa-se que somente o Cu (ponto 2) e o Ni (pontos 2, 5 e 1) ultrapassam os valores de referência
considerados (Fig. 2). Entretanto, solos e sedimentos tomados como referência não possuem, normalmente,
granulometria grosseira, predominantemente arenosa, como ocorre nos apicuns. Portanto, é possível que, nesses
ambientes arenosos, efeitos tóxicos aos organismos vivos ocorram abaixo dos limites considerados como referência,
haja vista a maior retenção de metais por materiais finos pouco presentes nos apicuns.
Análises de correlação dos valores médios obtidos nos pontos de coleta mostram, com correlação superior a 0,9,
que Cu, Ni e Zn ocorrem associados, e Ni e Zn associam-se predominantemente à fração argila, assim como o Cr. Em
diferentes profundidades, as concentrações de Cr estão positivamente correlacionadas (>0,85) com Ni e Zn, porém esse
comportamento não obedece a um padrão para todos os pontos amostrados. Em alguns pontos foi constatada a
correlação de Cr com M.O.
Fe e Mn também apresentaram elevada correlação entre si (acima de 0,9) em todos os pontos e com Zn e Ni,
principalmente, além de Cu e Cr (com maior variação na correlação, sempre positiva). Observando a variação desses
metais ao longo dos perfis, verifica-se sua predominância em profundidade, indicando, assim, sua mobilidade em
ambientes redutores.
CONCLUSÃO
A localização específica dos pontos de amostragem em relação à sua exposição às águas das marés deve ser
observada em avaliações de sua contaminação. Os pontos mais expostos às águas da Baía de Todos os Santos são os
mais contaminados para grande parte dos metais-traço analisados.
Os metais-traço Ni, Cr, Cu e Zn possuem comportamento semelhante, apresentando correlações positivas em
sua ocorrência, com os teores de argila e com a presença de Mn e Fe; esses metais-traço não apresentam padrão de
distribuição em profundidade. Já para o Cd não foi possível estabelecer correlações com outros metais ou com a
granulometria; o mesmo ocorre com o Pb que predomina em superfície, sugerindo poluição atmosférica. Fe e Mn
apresentam maiores teores em profundidade dada a sua mobilidade em ambientes redutores.
Em relação aos valores considerados limites citados (que constam em CETESB, 2001 e CPRM, 2003), os
resultados encontrados nos apicuns não apresentam, em geral, problemas ambientais. Destaca-se, entretanto, que os
resultados obtidos referem-se a valores encontrados em áreas arenosas, onde a retenção desses metais é menor que em
sedimentos ou solos argilosos, devendo-se ressalvar aspectos relativos à biodisponibilidade desses metais que, no caso
dos apicuns, podem apresentar efeitos biológicos adversos em menores concentrações.
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ABSTRACT
Preliminary analyses of the isotope composition of Nd in the JNdi-1 standard are reported here from the recently built
Laboratory of Geochronology and Radiogenic Isotopes - LAGIR, from the Rio de Janeiro State University. The averages of
the obtained Neodymium isotope ratios are: 142Nd/144Nd = 1.141821 ± 8, 143Nd/144Nd = 0.512099 ± 2, 145Nd/144Nd =
0.348407 ± 1, 148Nd/144Nd = 0.241588 ± 1, 150Nd/144Nd = 0.236454 ± 3, 146Nd/144Nd = 0.722523 ± 281. The average of the
143
Nd/144Nd ratio = 0.512099 ± 2 shows a ratio of 1.000031 with respect to the 143Nd/144Nd ratio (0.512115 ± 7) calculated
by Tanaka et al. (2000) as the average of published results from several laboratories.
Key words: Reference material, REE, mass spectrometry.

INTRODUCTION
Preliminary analyses of the isotope composition of Nd in the JNdi-1 standard are reported here from the recently
built Laboratory of Geochronology and Radiogenic Isotopes - LAGIR, from the Rio de Janeiro State University.
The LAGIR represents the fifth TIMS (Thermal Ionization Mass Spectrometry) laboratory built in Brazil. The
chemical procedures are performed in clean rooms under positive air pressure and the isotope ratio measurements are done
with a Finnigan-TRITON multi-collector mass spectrometer.
The JNdi-1 is a Neodymium oxide reference material prepared by the Geological Survey of Japan, reported by
Tanaka et al. (2000) to have a relative 143Nd/144Nd ratio of 1.000503± 1 (1σ) with respect to the LaJolla standard (Lugmair
& Carlson, 1978).
As the exhaustion of the widely used LaJolla standard is expected soon, an increasing number published reports of
the JNdi-1 standard is observed in the literature (see the GeoReM database), allowing continued interlaboratory calibration.
PROCEDURES
High purity water and acids and only teflon™ containers were used. Water is previously filtered and de-ionised for
the Milli-Q™ unit, then distilled in a Savillex™ 90° teflon bottle sub-boiling device. Hydrochloric acid from Merck™ is
sub-boiling distilled twice: first in a quartz distillator then with a Savillex™ 90° bottle device.
A quantity of 100 mg of powder from batch 89 (split 1) of JNdi-1 Nd was dissolved into a HNO3 5% stock solution
with a gravimetric Nd concentration of 861 ppm. A diluted batch solution of 150 ppm concentration was then separated for
the analyses.
Each analysis represents between 30 ng and 120 ng of Nd directly loaded on a previously degassed Rhenium
filament using HCl as the ionization activator.
The isotope ratio measurements were performed between Sept 2005 and Dec 2006 in multi-collector static mode
using an array of 8 Faraday cups according to Table 1.
Table 1: Cup configuration for the measurement of Nd isotope compositions.
Cup
Mass

L4
Nd

142

L3
Nd

143

L2
Nd

144

L1
Nd

145

Central
146
Nd

H1
Sm

147

H2
Nd

148

H3
Nd

150

RESULTS
The measured Nd isotope ratios shown in Table 2 are (power law) normalized to the La Jolla 146Nd/144Nd ratio of
0.7219, except for the 146Nd/144Nd ratio itself. All errors are stated within 2SE.
The obtained averages of the Neodymium isotope ratios are (Table 1): 142Nd/144Nd = 1.141821 ± 8, 143Nd/144Nd =
0.512099 ± 2, 145Nd/144Nd = 0.348407 ± 1, 148Nd/144Nd = 0.241588 ± 1, 150Nd/144Nd = 0.236454 ± 3, 146Nd/144Nd =
0.722523 ± 281.

Figure 1- 143Nd/144Nd values of Jndi-1, as measured at LAGIR (1 to 20), compared to results from the literature:
21- Ohara et al. (2002); 22-Hoang & Uto (2003); 23- Amakawa et al. (2004); 24 – Piercey et al., (2003); 25- Skuf
& Theart (2005); 26- Tamura et al., (2005); 27- Kawabata & Shuto Kenji (2005); 28- Shuto Kenji et al. (2005).
Averages are represented by dashed lines. The 143Nd/144Nd ratio of 0.511858 for the LaJolla standard is also shown
for reference.
The obtained average of the 143Nd/144Nd ratio = 0.512099 ± 2 agrees well and shows a ratio of 1.000031 with
respect to the 143Nd/144Nd ratio (0.512115 ± 7) calculated by Tanaka et al. (2000) as an interlaboratory average (Fig 1).
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