
por eletrodos seletivos. Todas essas quantificações foram realizadas no LABEGAE – 
Laboratório de Geoquímica Ambiental da UNESP – Campus de Sorocaba. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos e químicos 
das águas pluviais coletadas na bacia do Córrego Fundo durante o ano de 2007. Os valores 
médios ponderados (VMP) foram utilizados para os cálculos e discussões neste trabalho 
para evitar a influência de tempestades na composição química das águas de chuva. Assim, 
para calcular os valores médios ponderados utilizou-se a seguinte equação: 
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Onde: CE = media ponderada do parâmetro (mg/L); Ci = concentração do parâmetro na i-
ésima amostra (mg/L); Vi = precipitação total no mês da coleta da i-ésima amostra (mm). 
 

Tabela 1 – Composição química das águas pluviais na bacia do Córrego Fundo. 
 

Parâmetro 
 

VMP1 
(mg/L) 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Período 
seco 

Período 
chuvoso 

VMP1 
(µeq/L) 

pH 6,34 5,90 7,20 6,80 6,19 ---- 
Ca 1,46 0,90 1,90 1,7 1,39 73,00 
Mg 0,36 0,10 0,70 0,63 0,28 30,00 
Na 1,17 0,30 3,80 1,70 1,00 50,87 
K 0,34 0,20 0,60 0,30 0,36 8,72 
Si 0,29 0,10 0,70 0,60 0,19 1,67 
Al 0,10 0,04 0,21 0,16 0,07 3,70 
Fe 0,05 0,03 0,09 0,07 0,04 0,89 
Mn <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ---- 
Ba 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 ---- 
Sr 0,03 0,01 0,05 0,04 0,03 0,15 

HCO3
- 7,92 5,00 15,00 6,66 8,33 129,84 

Cl- 0,04 0,01 0,08 0,05 0,03 0,34 
F- 0,21 0,06 0,59 0,32 0,17 1,14 

PO4
3- 0,16 0,03 0,55 0,18 0,16 5,00 

SO4
2- 0,33 0,00 1,00 0,67 0,22 6,88 

NO3
- 0,42 0,07 0,93 0,13 0,52 6,77 

Σ de cátions ---- ---- ---- ---- ---- 169,34 
Σ de ânions ---- ---- ---- ---- ---- 149,63 

1Valores médios ponderados  
  
Os valores de pH das amostras apresentaram-se maiores que o valor teórico proposto por 
Berner & Berner (1996) de 5,7, sendo a média ponderada de 6,34. Além disso, pode-se 
observar que a média do pH no período chuvoso mostrou-se ligeiramente mais baixa do que 
no período seco. A Tabela 1 mostra que a soma dos valores médios ponderados de cátions 
(em μeq/L) nas águas de chuva é maior que a soma de ânions, sendo essa relação já 
observada em outras áreas (Galloway et al., 1982; Moreira-Nordemann et al., 1997; Lara et 
al., 2001; Conceição & Bonotto, 2004). 

 
 



O ponto de amostragem está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, no Estado de 
Goiás, com o Oceano Atlântico situado a leste, sendo que a cidade de Catalão está 
distanciada deste oceano cerca de 800 km. Assim, as amostras das águas pluviais devem 
apresentar pouca influência de sais marinhos na sua composição química devido à distância 
dos pontos de coleta com o mar. Esse fato é evidenciado pelos baixos valores da média 
ponderada (µeq/L) de Na, ou seja, 50,87 µeq/L, quando comparado com os valores obtidos 
em áreas oceânicas (225,20 µeq/L, de acordo com Keene et al., 1986). Além disso, as altas 
razões iônicas encontradas neste trabalho também confirmam a pouca influência marinha 
(Ca/Na = 1,43, Mg/Na = 0,59, K/Na = 0,18, Cl/Na = 2,55, SO4

2-/Na = 0,14, HCO3
-/Na = 2,26 e 

NO3
-/Na = 0,13) em relação às águas pluviais coletadas próximas do oceano (0,0439, 0,228, 

0,0218, 1,16, 0,121, 0,0049 e 0,0062, respectivamente, segundo Wilson, 1975).  
A Tabela 1 indica que o Ca (43% do total da soma de cátions) e o HCO3

- (87% do total da 
soma de ânions) são os mais abundantes íons encontrados nas águas pluviais na bacia do 
Córrego Fundo, com os valores médios ponderados (em μeq/L) indicando a seguinte 
tendência: Ca>Na>Mg>K>Al>Si>Fe>Sr>Ba>Mn para os cátions e HCO3

->SO4
2->NO3

-> 
PO4

3->F->Cl- para os ânions. Com isso, conclui-se que Ca e HCO3
- devem controlar o pH das 

águas pluviais, conforme sugerido por Manahan (1994). No entanto, este fato não é 
confirmado quando se realizou testes estatísticos de correlação entre Ca e pH (r = 
0,30) e HCO3

- e pH (r = 0,08).  
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RESUMO 
O Granito Seringa é um batólito anorogênico intrusivo em unidades arqueanas do Terreno 
Granito-Greenstone de Rio Maria, sudeste do Cráton Amazônico. É constituído por seis 
facies petrográficas, divididas em dois grandes grupos de rochas: monzograníticas e 
sienograníticas, ambas com mineralogia essencial similar, mas com conteúdos de minerais 
máficos variados. Exibe natureza metaluminosa a peraluminosa, caráter subalcalino alto-K, 
afinidade tectonomagmática intraplaca e características geoquímicas de granitos tipo-A do 
subgrupo A2. Os ETR mostram fraco a moderado padrão de fracionamento e anomalia 
negativa de Eu aumentando no sentido das rochas sienograníticas, com exceção das rochas 
BSGrP que revelam um padrão sub-horizontal.  
 
Palavras-Chave: Granito Seringa, Tipo-A, Anorogênico, Carajás 
 
ABSTRACT 
The Seringa granite is an anorogenic batholith intrusive in Archean rocks of the Rio Maria 
Granite-Greenstone terrain, southeastern border of the Amazonian craton. It’s constituted by 
six petrographic facies, divided in two groups: monzogranites and sienogranites, both with 
very similar essential mineralogy, but with varied contents of mafic minerals. The Seringa 
granite is subalkaline high-K, metaluminous to peraluminous, display within-plate affinity and 
geochemistry characteristics of A-type granites of the A2-subtype. They show weak to 
moderate patter of fractionation and negative Eu anomalies, which increase in the direction 
of syenogranite rocks, except the BSGrP rocks, that show a pattern underhorizontalized. 
 
Keywords: Seringa Granite, A-Type, Anorogenic, Carajás 
 
INTRODUÇÃO 
Durante o paleoproterozóico o Cráton Amazônico foi palco de expressivo magmatismo 

granítico anorogênico (Dall’Agnol et al. 1994). Na Província Mineral de Carajás (PMC) este 

evento foi marcado por regime tectônico extensional onde foram geradas as suítes 

graníticas tipo-A, Jamon (Dall’Agnol et al. 1994), Velho Guilherme (Teixeira et al.2002) e 

Serra dos Carajás (Javier Rios et al. 1995), todas com afinidades petrográficas, geoquímicas 

e magnéticas distintas (Dall’Agnol et al. 2005). Tais contrastes foram ocasionados, 

provavelmente, pela natureza distinta de suas fontes, bem como pelas diferenças de 

temperatura de fusão, conteúdo de água e fugacidade de oxigênio dos seus respectivos 

magmas (Scaillet et al. 1995, Dall’Agnol et al. 1999c, d). O granito anorogênico Seringa, 

preliminarmente enquadrado na suíte Jamon, aflora na região sul-sudeste do estado do 

Pará, entre os municípios de Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte. Está situado entre 

dois domínios geotectônicos distintos, sendo a norte o Bloco Carajás e a sul o Terreno 



Granito-Greenstone de Rio Maria, ambos pertencentes à PMC. O presente trabalho 

caracteriza o granito Seringa petrográfica e geoquimicamente. 

 

GEOLOGIA DO GRANITO SERINGA 
O batólito Seringa apresenta forma subcircular com aproximadamente 2250 km2, mostrando-

se como o granito de maior expressão territorial da PMC. É formado por um conjunto de 

serras elevadas, chegando a atingir mais de 700 metros de altitude, alinhadas N-S. Na sua 

porção nordeste, ocorre uma área intensamente arrasada (janela do embasamento), onde 

afloram rochas metavulcânicas pertencentes, muito provavelmente, a greenstone belts 

arqueanos comuns na região. O Granito Seringa mostra contatos abruptos bem expostos, 

sendo comum nessas zonas a presença de enclaves angulosos de rochas encaixantes 

englobadas pelo batólito Seringa. 

 

PETROGRAFIA 
O batólito Seringa é formado por rochas isotrópicas e constituído essencialmente por dois 

conjuntos petrográficos: A) Rochas monzograníticas, representadas pelas fácies biotita-

anfibólio monzogranito grosso (BAMGrG) e anfibólio-biotita monzogranito grosso (ABMGrG); 

B) Rochas sienograníticas, formadas pelas fácies biotita sienogranito porfirítico (BSGrP), 

leuco-sienogranito heterogranular (LSGrH), leuco-microsienogranito (LMSGr) e biotita 

sienogranito heterogranular (BSGrH). Os dois conjuntos apresentam mineralogia similar, 

embora as proporções minerais variem muito de uma para outra, sobretudo quanto à 

proporção de minerais máficos, como o anfibólio que é mais abundante nas rochas 

monzograníticas e quase ausente nas sienograníticas. Nas rochas monzograníticas os 

contatos entre quartzo e anfibólio são retilíneos e regulares. O anfibólio comumente se 

amolda aos cristais de quartzo e/ou preenche os espaços entre grãos, sugerindo 

cristalização posterior ou contemporânea ao quartzo. Anfibólio e biotita ocorrem associados 

nas rochas monzograníticas de modo a sugerir equilíbrio entre eles. Além disso, o anfibólio 

está muito bem preservado nessas rochas e não há evidências texturais claras de reações 

peritéticas entre ele e o líquido para gerar biotita, titanita e quartzo, como freqüentemente é 

observado nos granitos da Suíte Jamon (granitos Jamon, Musa, Redenção e Bannach). O 

anfibólio presente nas rochas monzograníticas do granito Seringa parece ser mais tardio em 

termos de cristalização que os anfibólios encontrados nos granitos da Suíte Jamon. 

 

GEOQUÍMICA 
Dezessete análises geoquímicas foram processadas no laboratório da ACME labs. As 

diferentes rochas do granito Seringa mostram variações consideráveis nos teores de sílica 

(69,7 a 77,7%), compatíveis com os dados petrográficos. O granito Seringa possui natureza 



metaluminosa a levemente peraluminosa, segue um trend subalcalino potássico, plota no 

campo dos granitos intraplaca (Figura 1a) e apresenta afinidade com os granitos Tipo-A 

(Whalen et al. 1987). As rochas do granito Seringa incidem no campo A2 proposto por Eby 

(1992), sugerindo fonte crustal para o mesmo (Figura 1b). Apresentam fraco a moderado 

padrão de fracionamento de ETR, com anomalias negativas de Eu aumentando das fáceis 

menos evoluídas para as mais evoluídas. Tal fato favorece a hipótese de fracionamento 

dominado por feldspatos (Figura 1c), com exceção dos BSGrP que mostram um padrão sub-

horizontal e isento de anomalia de Eu.  

 

 

Figura 1- Diagramas geoquímicos discriminantes do Granito Seringa. A) diagrama Nb 
versus Y de ambiente tectônico (Pearce et al. 1984); B) diagrama ternário Nb-Y-Zr/4 
discriminante para granitos do subtipo A1 e A2; C) Padrões de distribuição dos ETR 
normalizados pelo condrito (Evensen et al. 1978) para as rochas do Granito seringa. 
 
CONCLUSÕES 
A integração de dados petrográficos e geoquímicos revelou a existência de seis facies 

petrográficas, divididas em dois grupos rochas: A) Rochas monzograníticas, representadas 

por biotita-anfibólio monzogranito grosso (BAMGrG) e anfibólio-biotita monzogranito grosso 

(ABMGrG); B) Rochas sienograníticas, representadas por biotita sienogranito porfirítico 



(BSGrP), leucosienogranito heterogranular (LSGrH), leuco-microsienogranito (LMSGr) e 

biotita sienogranito heterogranular (BSGrH). Ambos apresentam mineralogia similar, embora 

as proporções das fases minerais variem muito de uma para outra, sobretudo no que diz 

respeito à proporção de minerais máficos.  

Exibe natureza metaluminosa a peraluminosa, caráter subalcalino alto-K, afinidade 

tectonomagmática intraplaca e características geoquímicas de granitos tipo-A do subgrupo 

A2. 
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Resumo 
A dinâmica da bacia do Córrego Fundo, Goiás, Brasil, foi avaliada usando os 
principais cátions e ânions como traçadores naturais. Os resultados indicaram 
valores negativos de fluxo anual de cátions e ânions na bacia do Córrego Fundo, 
com exceção de Mg, K, Si, Fe, Ba, Sr, F- and SO4

2-. Em relação aos processos 
intempéricos, a bacia do Córrego Fundo é localizada em uma região onde o clima 
causa moderado intemperismo químico, com predominância de monossialitização. 
Entradas antropogênicas (mineração e queima de combustíveis fósseis) são 
responsáveis pelos altas concentrações de alguns cátions e ânions nas águas de 
chuva desta bacia. 
 
Palavras-chave: Fluxo anual de cátions e ânions, interação água-rocha/solo, 
influências antropogênicas, bacia hidrográfica. 
 

Abstract 
The chemical dynamics at Fundo Creek basin, Goiás State, Brazil, were evaluated 
using major cations and anions as natural tracers. The result indicated negative 
values of annual flux of cations and anions at Fundo Creek basin, with exception of 
Mg, K, Si, Fe, Ba, Sr, F- and SO4

2-. In relation to weathering processes, the Fundo 
Creek basin is located in a region where the climate causes moderate chemical 
weathering, with the predominance of monosiallitization. Anthropogenic inputs 
(mining and fossil fuel burning) are responsible for higher concentrations of some 
cations and anions in the rainwater from this basin. 
 
Keywords: Annual flux of cations and anions, water-rock interaction, anthropogenic 
influences, watershed. 

 
INTRODUÇÃO 
  
O material dissolvido e em suspensão nas águas continentais em regiões não poluídas tem 
sido investigado para se encontrar a natureza e composição do material transportado pelos 
rios para os oceanos. No Brasil, poucos estudos relacionam a variação química das águas 
superficiais em relação à alteração das rochas e deposição atmosférica (Conceição & 
Bonotto, 2004; Conceição et al, 2009), não havendo nenhum trabalho em regiões com alta 
concentração natural de um ou mais elementos nas rochas, fato que pode propiciar uma 
elevada concentração destes elementos nas águas dos rios, estando em desacordo com a 
Resolução CONAMA 357/05. Assim, este trabalho tem como principal diretriz avaliar o 
transporte específico de cátions e ânions em uma área onde há rochas enriquecidas em 
fósforo e metais pesados, como indicado por Conceição & Bonotto (2006), ou seja, a bacia 
do Córrego Fundo localizada na cidade de Catalão, Goiás. Essa região é responsável pela 



maior produção de fertilizantes fosfatados do país, apresentando uma facilidade muito 
grande em relação à coleta de dados pluviométricos e fluviométricos, bem como uma boa 
caracterização climática, geológica e pedológica, sendo sempre de fácil acesso os pontos 
de coleta. 
 
ASPECTOS GEOLÓGICOS DA BACIA DO CÓRREGO FUNDO 
 
A bacia do Córrego Fundo (vazão média mensal de 0,10 m3/s) localiza-se no município de 
Catalão, Estado de Goiás. Nesta bacia, o relevo suavemente ondulado é modificado pela 
elevação que forma um platô com estrutura dômica (5 x 6 km), com cotas em torno de 900 
m. A intrusão de Catalão I é formada por um núcleo de rochas ígneas ultrabásicas alcalinas, 
com rochas metamórficas do Grupo Araxá (Pré-Cambriano) como encaixantes (Figura 1). 
Os minérios de fosfato e nióbio da região de Catalão I foram concentrados através de 
processos supergênicos (perda de Na, Ca, Mg, K e Si e acumulação de P, Fe, Ti e terras 
raras), que deram origem ao espesso manto laterítico, que cobre a chaminé, a partir do 
Terciário (Oliveira & Imbernon, 1998).  O estágio inicial de alteração foi caracterizado pela 
dissolução dos carbonatos e concentração de apatita, minerais acessórios, flogopita 
(transformada em vermiculita) e quartzo neoformado resultante da hidrólise dos silicatos. O 
estágio seguinte se caracterizou pela formação e acumulação de fosfatos aluminosos e 
barita secundários, e pelo desaparecimento da vermiculita (provável fonte de Al). No estágio 
final formaram-se os sesquióxidos de Fe e caolinita, e dissolução da apatita e quartzo. 
 
EQUAÇÕES E MODELOS 
 
Entender a dinâmica dos elementos que são derivados da precipitação, do intemperismo ou 
de fontes antrópicas é de fundamental importância para o manejo adequado de uma bacia 
hidrográfica. White & Blum (1995) sumarizaram a dinâmica química de um rio usando a 
seguinte técnica de balanço de massa: 

  
Frio = Fea + Fr + Fantrópico                   (1) 

 
Onde: Frio = fluxo quantificado do elemento nas águas do rio (kg/ano); Fea = entradas 
atmosféricas (kg/ano); Fr = entradas devido à interação água-rocha/solo (kg/ano); Fantrópico = 
entradas antropogênicas nas águas dos rios (kg/ano). 

Em um sistema onde não há interferência antrópica, como é caso do Córrego Fundo, o fluxo 
anual da água de um rio que escoa em uma bacia hidrográfica é originário do reservatório 
subterrâneo ou aqüífero, sendo que sua recarga se dá através da água de chuva que infiltra 
na rocha. Assim, a qualidade da água superficial nesta bacia depende unicamente da 
composição química da águas pluviais e das características mineralógicas e químicas das 
rochas da região, podendo a equação 1 ser simplificada para: 

 
Frio = Fea + Fr         (2) 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O fluxo anual de cátions e ânions (Fr) derivado do intemperismo das rochas na bacia do 
Córrego Fundo foi calculado utilizando a equação 2 (Tabelas 1 e 2). Para tanto, foram 
empregados os dados da concentração média ponderada dos elementos nas águas fluviais 
(6 amostras coletadas no ano de 2007) e pluviais (20 amostras coletadas no ano de 2007) 
do Córrego Fundo (obtidos através dos dados apresentados na primeira e segunda parte 
deste trabalho), a vazão média do Córrego Fundo em 2007 (0,11 m3/s) e a precipitação 
anual nesta bacia neste mesmo ano, ou seja, 1.542 mm. Os resultados indicam um fluxo 
anual negativo para Ca, Na, Al, HCO3

-, Cl-, PO4
3- e NO3

-.  
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Figura 1 – Mapa geológico do domo de Catalão I (adaptado de Fosfértil, 2007).  
 
Em relação ao processo natural de interação água-rocha/solo, Pedro & Sieffermann (1979) 
consideraram que parte da origem de cátions e ânions nas águas superficiais é devido ao 
intemperismo das rochas, segundo a reação: Minerais primários + H2O + CO2 → minerais 
secundários + HCO3

- + H2SiO4 + solução lixiviada. A degradação primária ou total destruição 
das estruturas dos minerais primários pode produzir fases secundárias, onde o processo é 
fortemente influenciado pela natureza dos minerais primários, clima, biosfera e pelo tempo. 
Em relação aos processos intempéricos, a bacia do Córrego Fundo está inserida em uma 
região onde o clima (pluviosidade de 1.542 mm/ano e temperatura superior a 20º C) causa 
uma alteração química moderada, com predomínio do processo de monossialitização. Esse 
processo ocorre pela hidrólise parcial da rocha mãe, com parte do Si permanecendo no 
perfil de alteração e Na, Ca, K e Mg sendo eliminados. 
Contudo, para vários elementos/compostos, as deposições anuais atmosféricas são maiores 
que o fluxo anual que o rio transporta, apesar dos processos intempéricos atuantes na 
bacia. A primeira explicação para as altas deposições atmosféricas de Ca, Na, Al, HCO3

- e 
PO4

3- na bacia do Córrego Fundo seria de origem natural, ou seja, provenientes de poeiras 
de solos, como já descrito em outras áreas. A segunda explicação destes altos valores seria 
devido ao material particulado espalhado pela atmosfera, originado durante a moagem das 
rochas ultramáficas carbonáticas dentro do complexo de mineração. As deposições 



atmosféricas anuais de Cl- e NO3
- na bacia do Córrego Fundo podem ser explicadas por 

fontes antrópicas de poluição, tais como queima de combustível fóssil pelos veículos 
pesados que trafegam na mineração.  
Assim, este trabalho demonstra claramente que o fluxo natural de cátions e ânions em uma 
bacia hidrográfica não deve explicado apenas pela interação água-rocha/solo, devendo-se 
levar em consideração todo o ciclo hidrológico e a entradas antrópicas atuante em uma 
região.  
   

Tabela 1 - Fluxo anual de cátions (ton/ano) na bacia do Córrego Fundo. 
 

Espécie Ca Mg Na K Si Al Fe Ba Sr 

Frio 44,11 23,42 41,22 21,62 24,75 1,95 5,48 1,12 4,84 

Fea 55,13 13,72 44,10 12,74 11,03 3,68 1,96 0,74 1,23 

Fr -11,02 9,70 -2,88 8,88 13,72 -1,73 3,52 0,39 3,62 
 

Tabela 2 - Fluxo anual de ânions (ton/ano) na bacia do Córrego Fundo. 
 

Espécie HCO3
- F- Cl- PO4

3- SO4
2- NO3

- 

Frio 254,39 2,11 2,87 1,93 13,88 1,77 

Fea 299,15 1,47 7,84 6,13 12,50 15,93 

Fr -44,76 0,64 -4,97 -4,20 1,38 -14,15 
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RESUMO 
 
A área da Enseada de São Lourenço, localizada no sudeste da Baía de Guanabara (RJ), 
abriga  o  Porto  de  Niterói  e  diversos  estaleiros,  além  de  receber  aporte  de  esgotos 
domésticos e possíveis influências de fontes difusas do entorno da baía, que torna esta área 
contaminada  por  metais-traço.  Este  estudo  mostra  os  resultados  encontrados  numa 
avaliação  de  acumulação  de  Cu,  Pb  e  Zn  em  testemunhos  curtos  coletados  em  três 
estações de amostragem nesta enseada. Foram avaliados fatores de enriquecimento (FEs) 
em relação aos níveis naturais. Os  FEs indicaram níveis elevados de contaminação para 
Cu, Pb e Zn. As concentrações mais elevadas foram encontradas na estação mais externa 
da enseada. 

 
Palavras-chave: sedimentos costeiros, contaminação, fator de enriquecimento. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 
The São Lourenço sound, situated in the southeastern area of Guanabara Bay (RJ), holds the 
Niterói Harbor and several dockyards, also suffering the input of sewage and possible 
influences of diffuse sources, which result in trace-metal contamination. This study shows the 
results found in an evaluation of Cu, Pb and Zn accumulation in short sediment cores from 
three different sites. Enrichment factors (EFs) in relation to background were evaluated. The 
data obtained in this work is in agreement with previous studies that indicated concentrations 
of Cu, Pb and Zn reaching elevated contamination levels. For all trace metals the higher 
concentrations were recorded in sediments from the more external site. 

Key words: coastal sediments, contamination, trace metals, enrichment factors. 

INTRODUÇÃO 
 

Estudos anteriores sobre metais-traço em sedimentos da Baia de Guanabara têm 

indicado que existe uma elevada contaminação por estes elementos em diversas áreas da 

baía, mas principalmente na área oeste, assim como existem associações destes 

contaminantes com constituintes sedimentares orgânicos e inorgânicos (por exemplo, de 

Machado et al., 2004). Embora diversos estudos anteriores sobre metais-traço em 

sedimentos da Baia de Guanabara tenham sido realizados, pouco tem sido estudado sobre 

os processos que controlam a distribuição de metais-traço na enseada que abriga o Porto 



de Niterói, a Enseada de São Lourenço. Baptista Neto et al. (2005) estudaram a variação 

espacial das concentrações de metais-traço nos sedimentos superficiais das áreas próximas 

ao Porto de Niterói. Desta forma sabe-se que a enseada de São Lourenço apresenta um 

cenário ambiental que favorece um aumento dos níveis de concentração de metais-traço. 
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Figura 1: Localização da área de estudo e das estações de coleta no sudeste da Baía de Guanabara. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Dois testemunhos curtos (com cerca de 15 cm de comprimento) foram coletados em 

três estações de amostragem na Enseada de São Lourenço (Figura 1), usando-se um tubo 

de acrílico descontaminado. A determinação das concentrações de metais (Fe, Mn, Pb, Cu e 

Zn) nos sedimentos foi realizada conforme descrito no método USEPA 3051. Os metais 

foram determinados por espectrometria de emissão ótica com   fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP OES) Jobin Yvon, modelo Ultima 2. As análises foram 

realizadas em duplicata. Neste estudo, foi adotado o cálculo do FE realizado pelo único 

estudo anterior na Enseada de São Lourenço que utilizou FEs para estimar a contribuição 

antrópica para as concentrações de metais (Baptista Neto et al., 2005), para possibilitar uma 

melhor  comparabilidade  dos  dados.  Baptista  Neto  et  al.  (2005)  utilizaram  o  Fe  como 

elemento normalizador e os valores de background utilizados foram os da Enseada de 

Jurujuba (na margem oposta da Baía de Guanabara). Para ampliar a comparação entre os 

sedimentos de margem coletados neste estudo com os sedimentos coletados em estudos 

anteriores, os dados da dissertação de Novaes (2004) foram usados também para calcular 

FEs para a estação da Enseada de São Lourenço amostrada no seu trabalho. Os FEs foram 

estimados conforme a equação: FE = ([Me]am/[Fe]am) / ([Me]bg/[Fe]bg), onde: 

 
 

[Me]am = concentração de metal-traço na amostra. 

[Fe]am = concentração de ferro na amostra. 

[Me]bg = concentração de background média para a Enseada de Jurujuba. As 

concentrações de background médias usadas foram 21775 mg/kg de Fe, 9 mg/kg de 

Cu, 24,4 mg/kg de Pb, e 58,4 mg/kg de Zn (Baptista Neto et al., 2000). 

[Fe]bg = concentração de ferro média para a Enseada de Jurujuba. 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados das análises dos sedimentos, onde 

pode ser observada a tendência geral de que as concentrações dos metais-traço de origem 

antrópica aumentam do ponto PN1 para o ponto PN3, exceto o Cu. Este elemento 

apresentou um valor médio no ponto PN2 inferior ao do PN1, mesmo após uma 

normalização pela concentração de Fe. A normalização foi realizada para remover a possível 

influência da composição granulométrica sobre os resultados, e para uma maior 

comparabilidade entre os estudos já realizados nesta área. Estes resultados indicam que 

existem aportes recentes da maioria dos metais-traço mais elevados na estação PN3 em 

comparação com as outras estações,   o   que   pode   estar   refletindo   uma   maior   

influência   antrópica   sobre   as concentrações  na  área mais  externa  da  enseada,  onde  

existe  maior  proximidade  com estaleiros, com outras fontes difusas na área da baía e para 

onde parte do material particulado dos esgotos domésticos lançados na enseada pode estar 

indo. 

A menor concentração encontrada na estação PN1 sugere que a circulação da 

enseada está transportando parte dos metais que vem do Canal da Alameda para outras 

áreas do sistema ou para fora da enseada. 

Tabela 1 - Valores das concentrações de Fe, Cu, Zn nas estações PN1, PN2 e PN3 

(n = 14 por estação). 

 
 

 

Na tabela 2 estão os fatores de enriquecimento aqui estudados que tiveram valores 

de background reportados por Batista Neto et al. (2000). Em relação aos níveis de Cu, o 

valor médio para o fator de enriquecimento encontrado para os dados de Novaes (2004), pode 

ser considerado um valor médio entre a menor e a maior média encontrada neste estudo para 

as estações PN2 e PN3, respectivamente. Entretanto, o máximo encontrado por Novaes 

(2004) é bem próximo à maior média, que foi registrada no ponto amostral PN3, sugerindo 

que o aporte deste metal está se elevando com o tempo. Comparando com o 



trabalho de Baptista Neto et al. (2005), apenas a estação PN3 atingiu um valor médio 

próximo ao destes autores. 

 

Os fatores de enriquecimento dos metais Pb e Zn, quando comparados com os dois 

trabalhos  em  questão,  mostraram  médias  muito  próximas,  indicando  um  aporte  e 

preservação elevada para estes dois contaminantes crônicos no sistema. Os fatores de 

enriquecimento do Cu e Pb obedecem a seguinte tendência PN2<PN1<PN3, enquanto que 

os fator de enriquecimento do Zn obedece a tendência PN2<PN1=PN3 

 

Tabela 2 - Fatores de enriquecimento de Cu, Pb e Zn. Valores nas estações (mg/kg)PN1, 
  PN2 e PN3 e dos trabalhos anteriores na enseada.   

    Cu  Pb   Zn   

PN1 – este estudo Média 19,2 3,4 6,6 

Mínimo 11,3 2,7 4,2 

Máximo 26,5 4,6 8,3 
 

 
PN2 – este estudo Média 11,4 2,8 6,0 

Mínimo 7,5 2,3 4,4 

Máximo 17,2 3,5 8,7 
 

 
PN3 – este estudo Média 25,5 4,2 6,6 

Mínimo 12,5 3,7 4,3 

Máximo 40,3 5,2 9,5 

 
Novaes (2004) 
Ponto 30 Média 16,7 3,6 5,9 

Mínimo 10,7 2,6 1,0 

Máximo 23,5 4,5 9,6 
 

 
Baptista Neto et al. (2005) Pontos 5 a 8 Média 27,1 4,1 5,1 

Mínimo 11,3 2,1 4,3 
  Máximo  66,0  5,3  5,7   
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Resumo 
 

A pesquisa foi desenvolvida sobre os sedimentos de Unidade Infra-Barreiras 
(UIB) e da Formação Barreiras (FB) na bacia hidrográfica do Rio Botafogo, Nordeste 
do Brasil, com o objetivo de realizar uma análise estatística multivariada aplicada à 
caracterização de seus sedimentos. Inicialmente, foram escolhidos locais 
específicos e executados seis perfis em afloramentos e foram coletadas 21 amostras 
com o objetivo de caracterizar seus sedimentos. Análise de Componentes Principais 
foi usada para identificar o comportamento geoquímico e das frações 
granulométricas dos sedimentos coletados sendo possível verificar que a razão Si/Al 
e silte+argila/areia média indicam uma separação entre a UIF e FB. Assim, quando 
se obtêm valores < 80 da razão Si/Al e > 2 para a razão silte+argila / areia média, 
caracteriza-se uma assinatura geoquímica e sedimentológica da Unidade Infra 
Barreiras. Da mesma forma, quando se obtém valores maiores que 80 das razões 
Si/Al e menores que 2 da razão silte+argila/areia média, respectivamente, tem-se 
valores que tipificam a Formação Barreiras. A análise multivariada permitiu identificar 
valores para os sedimentos caracterizando as assinaturas geoquímicas e 
sedimentológicas para cada unidade geológica estudada. 
 

Palavras-Chave: Análise Multivariada, Formação Barreiras, Razão Si/Al 
 

Abstract 
 

This research was developed in sediments of Infra-Barreiras unit and Barreiras 
Formation, in the Botafogo river hydrologic basin, Northeastern Brazil, with the 
objective of multivariate statistical analysis applying the study of sediments 
characterization. Initially, six outcrops were chosen to make stratigraphical columns, 
and 21 samples were collected with the objective to a preliminary characterization of 
the tableland sediments. Principal Component Analysis was used to identify the 
behavior of the grain size and chemical elements versus spatial sediments 
distribution. Applying this result as argument of distinction for the analyzed samples, 
it can be considered that the rate silt+clay/medium sand and rate Si/Al supplies the 
value that distinguishes the two geologic units. In such a way, it was verified that 
when the rate silt+clay /medium sand < 2, and rate Si/Al > 80 represent a sediment of 
IBU, and when the rate silt+clay /medium sand > 2 and rate Si/Al < 80, indicates that 
the sediments belongs to the BF. Multivariate analysis permits us to derive sediments 
quality values; in rates geochemical and grain size concentrations to distinguish IBU 
and BF 
 
Keywords: Multivariate Analysis, Barreras Formation, Si/Al Ratio  



Introdução 

 

Estudos geoquímicos e sedimentológicos foram realizados na bacia hidrográfica do 

rio Botafogo (BHRB), localizada a 40 km ao norte da Cidade do Recife, Pernambuco, 

desenvolvidos em conjunto com o tratamento e análise das bases cartográficas e de 

sensoriamento remoto utilizando técnicas de geoprocessamento. Para a definição da 

unidade mapeada como tabuleiros em sedimentos da Unidade Infra-Barreiras, foi realizado 

um estudo mais detalhado, com a elaboração de perfis estratigráficos selecionados em 

campo, incluindo análises químicas e sedimentológicas. De acordo com estes resultados, 

pode-se sugerir que as frações granulométricas silte-argila e areia média são os parâmetros 

que mais distinguem a Unidade Infra-Barreiras da Formação Barreiras. Aplicando este 

resultado de forma prática como argumento de distinção para as amostras analisadas, pode-

se propor que a razão matemática entre as frações silte-argila e areia média fornece o valor 

que distingue as duas Unidades Geológicas, da mesma forma que a razão Si/Al agrupa 

separadamente as amostras das duas formações. 

 

Metodologia 

 

Para a elaboração do estudo geoquímico da bacia do rio Botafogo, 9 (nove) 

amostras foram analisadas para 35 elementos químicos em frações granulométricas 

selecionadas, sendo em seguida seus dados submetidos à análise estatística Análise de 

Componentes Principais-ACP. 

 

Resultados e discussão 

 

De acordo com o gráfico das amostras coletadas nos estratos sedimentares, 

verificou-se que existe uma distinção entre dois grupos, onde o primeiro contém os pontos 

coletados na Unidade Infra-Barreiras, e o segundo grupo contém os pontos coletados na 

Formação Barreiras. Os parâmetros químicos analisados para cada ponto de coleta 

mostram-se separados por máxima variância, constituindo dois grupos distintos, segundo 

mostra o gráfico obtido por ACP. Assim, o primeiro grupo seleciona os parâmetros mais 

correlacionados com os argilominerais, representado pelo Al, onde se observa clara 

interdependência ou variância deste elemento com a maioria das espécies químicas 

analisadas, servindo como indicador da sua capacidade de adsorção dos elementos 

disponíveis. No segundo grupo, encontra-se apenas a sílica (livre), indicando que os 

sedimentos da seção inferior da Formação Barreiras na área, contêm material retrabalhado, 

limpo, quartzoso, sem componentes mineralógicos com capacidade sortiva, onde os teores 



das espécies químicas encontram-se consequentemente depletados. Como a sílica 

(quartzo) e o alumínio (argilominerais) apresentaram-se como parâmetros bem 

individualizados nestas unidades, foi utilizada a razão sílica/alumínio (Figura 1), ficando 

evidenciado que para valores abaixo de 80 (oitenta), esta razão é caracteriza as amostras 

da Unidade Infra-Barreiras, e para valores acima de 80, caracteriza todas as amostras 

coletadas na Formação Barreiras, indicando ser esta última mais quartzosa, onde os grãos 

apresentam-se com maiores dimensões. 

Verificou-se que os pontos de amostragem descritos como pertencentes à Unidade 

Infra-Barreiras, estão mais correlacionados com a fração granulométrica silte + argila. Os 

demais pontos analisados pertencentes ao outro grupo de variância encontram-se melhor 

correlacionada com a fração Areia Média. De acordo com estes resultados, pode-se sugerir 

que as frações granulométricas silte + argila e Areia Média são os parâmetros que mais 

distinguem a Unidade Infra-Barreiras da Formação Barreiras. Aplicando este resultado de 

forma prática como argumento de distinção para as amostras analisadas, pode-se propor 

que a razão matemática entre as frações silte + argila e Areia Média fornece o valor que 

distingue estas duas unidades geológicas (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressalta-se que, quando a razão silte + argila /Areia Média é maior que 2, tem-se 

um sedimento característico da Unidade Infra-Barreiras, enquanto que para valores menores 

que 2, tipifica os sedimentos coletados na Formação Barreiras. Devido ao fato de que a 

Unidade Infra-Barreiras é melhor representada por material mais fino (matriz com 

predominância de argila), fica assim ratificada a observação de campo que a fração argilosa 

foi preservada porque seu transporte e deposição foram efetuados à curta distância, 

próximo à área fonte. A quantidade de Areia média é destacada nos sedimentos da seção 

basal da Formação Barreiras, podendo ter sido devido a um transporte mais acentuado em 

relação à área fonte. 

Figura 1 – Razão Si/Al Figura 2 – Razão silte+argila/areia média 



Conclusões 

 

Em ambas as unidades os dados morfoscópicos indicaram ter havido pouco 

retrabalhamento e transporte para estes sedimentos silicicláticos, entretanto, os grãos 

quartzosos da unidade Infra-Barreiras apresentaram-se menos desgastados e com matriz 

significativamente mais argilosa, indicativa de menor transporte em meio aquoso e 

deposição a mais curta distância. A razão Si/Al evidenciou parâmetros que distinguem estas 

unidades, indicando que os sedimentos da Formação Barreiras apresentam grãos 

quartzosos de maiores dimensões e com pouca matriz argilosa, depositados sob condições 

de alta energia hidrodinâmica, tais como em leques aluviais. Como conseqüência, as 

frações granulométricas classificadas como silte + argila e Areia Média são mais 

representativas na Unidade Infra-Barreiras, tendo sido obtidos parâmetros resultantes da 

razão matemática entre silte + argila e Areia Média, que caracterizam cada unidade 

estratigráfica. Os resultados mostrados nas curvas cumulativas de distribuição 

granulométrica ratificam que a Unidade Infra-Barreiras possui um grau de seleção das 

populações granulométricas que a diferenciam da seção inferior da Formação Barreiras. 

Tais dados apontam para a existência de um material originário com acentuadas diferenças 

texturais e mineralógicas derivada de significativas variações no tipo de transporte, bem 

como nas taxas de distribuição e fornecimento dos sedimentos e dos regimes hidráulicos. 

Do ponto de vista geoquímico, os elementos traço apresentam-se mais depletados nos 

sedimentos da seção inferior da Formação Barreiras, porque estes são geralmente muito 

limpos, com pouca fração argilomineral com capacidade sortiva. Em contrapartida, nos 

sedimentos da Unidade Infra-Barreiras quase todas as espécies químicas encontram-se 

apresentando boa variância com o Al, face a seu conteúdo mais argiloso. 
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RESUMO 
As variações sazonais nas concentrações de ferro e manganês foram estudadas em 
sedimentos e águas intersticiais de uma das partes mais contaminadas do sistema estuarino 
de Santos-Cubatão (SP), o estuário do rio Morrão. Foram verificados maiores valores de 
potencial redox e menores valores de salinidade e pH no verão, enquanto a razão molar 

SO4
2−/Cl− decresceu com a profundidade nas águas intersticiais, com menores valores no 

verão. Nos sedimentos, os níveis de Mn (até 0,67%) e Fe (até 36,6%) foram anomalamente 
elevados e semelhantes no verão e inverno. Os seus níveis nas águas intersticiais foram 

aproximadamente 2 vezes (Mn) e 100 vezes (Fe) mais elevados no inverno (até 1832 µg L−1 

e 5484 µg L−1, respectivamente). A baixa solubilidade dos compostos anômalos de Fe nos 
sedimentos foi demonstrada, não promovendo grande elevação nas concentrações 

dissolvidas na águas superficiais do estuário (até 44 µg L−1 no inverno). Em relação ao Mn, 

foi observado valor máximo de 671 µg L−1 nestas águas no verão, superando o valor 

orientador da Resolução CONAMA No. 357/2005 de 100 µg L−1 de concentração total para 
águas salobras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sedimento estuarino, água intersticial, sazonalidade. 
 
 
ABSTRACT 
The seasonal variability of iron and manganese was evaluated in sediments and pore waters 
from one of the most contaminated areas from the Santos-Cubatão estuarine system 
(Southeastern Brazil), the Morrão River estuary. Higher values of redox potential and lower 

values of salinity and pH were found in the summer, while the SO4
2−/Cl− molar ratio showed a 

downward decrease in the pore water, with the lowest values in the winter. In the sediment, 
levels of Mn (up to 0.66%) and Fe (up to 36.6%) were anomalously high and similar between 
seasons. Their levels in pore water were nearly 2 times (Mn) and 100 times (Fe) higher in the 

winter (up to 1832 µg L−1 and 5484 µg L−1, respectively). The low solubility of anomalous Fe 
in the sediment was demonstrated, without promote high elevation in dissolved levels in 

estuarine surface water (up to 44 µg L−1 in winter). In relation to Mn, there was a maximum of 

670 µg L−1 in these waters, during the summer, exceeding the regulation guideline 

(CONAMA Administrative Rule No. 357/2005) of 100 µg L−1 total concentration. 

 
KEYWORDS: Estuarine sediment, pore water, seasonality.  
 



INTRODUÇÃO 

Em sedimentos aquáticos, a água intersticial (também chamada de água de poro) é por 

definição aquela que se encontra entre os grãos sedimentares e que realiza trocas 

frequentes de elementos químicos com as partículas sólidas. A geoquímica de águas 

intersticiais é uma importante ferramenta para se avaliar o risco ao qual a biota está exposta 

em função da carga de elementos químicos presente, sendo que esta carga de elementos 

dissolvidos pode ser deslocada para as águas superficiais (Salomons & Förstner, 1984). 

O sistema estuarino de Santos-Cubatão abriga um importante pólo industrial do Brasil, o 

qual lança seus efluentes em um conjunto de rios, dentre os quais os rios Morrão, Moji e 

Cubatão são os mais afetados. Por esta razão, seus sedimentos são mais enriquecidos em 

elementos químicos, causando anomalias até mesmo de elementos maiores, como Fe e Mn 

(Luiz-Silva et al., 2008). No presente estudo, as possíveis variações sazonais na geoquímica 

do ferro e do manganês em sedimentos e águas (intersticial e superficial) de uma das partes 

mais contaminadas do sistema estuarino de Santos-Cubatão (SP), o estuário do rio Morrão, 

foram avaliadas em função das variações físico-químicas do ambiente.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A coleta de águas intersticiais e de superfície foi realizada por meio de dispositivos 

difusivos do tipo peeper (Bertolin et al., 1995), fabricados com tubos e placas de PVC 

(cápsulas de 50 mL empilhadas segundo uma coluna com 40 cm de altura). A amostragem 

foi realizada no verão e no inverno de 2007, após 20 dias de permanência de cada peeper 

no ambiente. O dispositivo de amostragem foi retirado, durante a maré baixa, juntamente 

com a coluna de sedimento envolvente que realizou a troca iônica. Em seguida, o tubo foi 

cortado e as cápsulas com água e os sedimentos correspondentes a cada profundidade 

foram amostrados, utilizando-se seringa e espátula plásticas, respectivamente.  

Uma parte da amostra de água foi acidificada com ácido nítrico supra puro (1,0%) e 

destinada à análise por ICP OES (Fe) e ICP MS (Mn). Em uma alíquota não acidificada, 

medidas físico-químicas (pH, Eh e salinidade) e análises de Cl− e SO4
2− por cromatografia de 

íons foram realizadas. As amostras de sedimento foram maceradas e homogeneizadas, 

após secagem a 40 oC. Análises químicas de Si, Al, Fe e Mn foram realizadas por 

espectrometria de fluorescência de raios X. Para o controle de qualidade analítica foram 

usados amostras tipo branco, amostras em duplicata e materiais de referência certificados 

internacionais (SRM1646 e GSD12).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para as análises de águas superficiais e intersticiais, assim como 

para a fase sólida dos perfis sedimentares, estão apresentados na Figura 1.  



 

 

Figura 1. Valores de (a) pH, (b) Eh, (c) razão molar SO4
2−/Cl− com a média da água do mar, (d) 

salinidade, (e) Fe e (f) Mn em águas de superfície e intersticiais; além de concentrações totais em 
sedimentos de (g) Fe, (h) Mn, (i) Si e (j) Al. A linha horizontal destaca a interface sedimento-água. 
 

Houve uma relativa baixa variação vertical do pH e Eh, com maiores níveis de pH e 

menores níveis de Eh no verão, concordando com as menores razões molares entre Cl− e 

SO4
2−neste período (distanciando-se mais do valor desta razão na água marinha), 

provavelmente devido à uma acentuação no processo de redução do sulfato. Isso gera 

consumo do SO4
2− dissolvido e menores níveis de Eh no verão, com a produção de sulfetos 

(Otero et al., 2006). Além disso, menores valores de pH em oposição a maiores valores de 

Eh no inverno são esperados em função da oxidação de sulfetos gerados em períodos de 

condições mais anaeróbicas, como o verão (Gueiros et al., 2003). Desta forma, 

caracterizou-se uma considerável variação temporal nos processos redox, como esperado. 

Surpreendentemente, a salinidade apresentou maiores valores no verão, quando seria 

esperado que uma maior pluviosidade promovesse uma menor salinidade em águas 

superficiais e intersticiais. 

Foi observada uma tendência de incremento nas concentrações de Fe e Mn das águas 

superficiais para as intersticiais, sendo os seus níveis nas águas intersticiais 

aproximadamente 2 (Mn) e 100 vezes (Fe) mais elevados no inverno (até 1832 µg g L−1 e 



5484 µg L−1, respectivamente). Nas águas superficiais, enquanto os níveis de Fe foram 

baixos (até 44 µg L−1 durante o inverno), a acumulação de Mn dissolvido atingiu um máximo 

de 671 µg L−1 no verão, superando o valor orientador da Resolução CONAMA No. 357/2005 

(100 µg L−1 para águas salobras de Classe 1). A tendência de variação vertical nas 

concentrações de Fe e Mn parece estar associada a uma elevação também nas 

concentrações destes metais na fase sólida. Os valores altamente anômalos das 

concentrações de Fe e Mn nos sedimentos foram comparáveis aos encontrados em estudos 

prévios, atribuídos à emissão de resíduos industriais de siderurgia no estuário investigado 

(Luiz-Silva et al., 2008). No presente estudo, níveis de Mn entre 0,35 e 0,67% e de Fe entre 

21,1 e 36,6%, com distribuições similares entre verão e inverno, foram encontrados. As 

concentrações de Al (2,81 a 4,29%) e Si (8,51 a 18,8%) nos perfis sedimentares variaram 

intensamente, mas foram semelhantes entre as estações do ano estudadas. Estes 

elementos parecem geogênicos nos sedimentos da área de estudo e são bons marcadores 

texturais, e o mesmo padrão de distribuição no verão e inverno (figuras 1i, j) assegura 

semelhança entre as matrizes sedimentares comparadas. 

A tendência de maior concentração de Mn dissolvido nas águas superficiais no verão, 

conforme mostrou o presente trabalho, pode ser explicada por uma maior solubilização das 

formas oxidadas deste metal nos sedimentos. Isso ocorre devido às condições mais 

redutoras notificadas nesta estação quente e úmida, as quais favorecem o transporte do Mn 

para as águas superficiais por advecção e difusão. Esta solubilização pode ser mais rápida 

do que a do Fe, por exemplo (Laima et al., 1998). 

 
Apoio financeiro: FAEPEX-UNICAMP 
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RESUMO 
A área estudada situa-se geograficamente, quase na totalidade, na Zona da Mata do Estado 
de Minas Gerais. Geologicamente, ela está inserida no contexto geotectônico do bloco 
crustal Vitória, de idade arqueana e proterozóica. O principal objetivo desses estudos é 
fornecer uma representação cartográfica dos diferentes sistemas aqüíferos, suas 
potencialidades, importância hidrogeológica, e de classificar as águas subterrâneas quanto 
à potabilidade, fácies químicos e uso na irrigação. Quimicamente, a classificação das águas 
subterrâneas da região estudada mostra que para o consumo e à utilização na irrigação de 
culturas, as águas subterrâneas, com raríssimas exceções, não apresentaram restrições.     
 
PALAVRAS-CHAVE: Aqüífero; água subterrânea 
 

ABSTRACT 

The studied site in this paper  has been placed, geographically, in almost its totality, on the 
Zona da  Mata from Minas Gerais. Geologically, this area is inserted within the geotectonical 
context of the crustal block called Vitória, with Archean and Proterozoic age.  The scope of 
the maps is provide to the user a chartographic presentation of the several different water 
systems, their potentialities, hydrogeologic relating significance, as the classification of the 
underground waters referring to potability, chemical facies and use in irrigation. Chemically, 
the classification of the ground waters from the studied region has shown to the consume 
and the use in the irrigation on the cultures, these waters haven't presented any restrictions, 
very minimum exceptions. 
 

KEYWORDS:Aquifers; groundwater 
 

INTRODUÇÃO 

A avaliação dos recursos hídricos disponíveis – tanto nos mananciais de superfície quanto 

nos mananciais de sub-superfície – constitui-se numa preciosa informação para os diversos 

setores da sociedade, visto que a água representa um recurso fundamental.  

O objetivo geral desta avaliação é oferecer, a partir dos dados de análises físico-químicas 

de águas apresentar para o conjunto da área um documento cartográfico em Anexo, que 

traduz, em termos gerais, as possibilidades de exploração das águas subterrâneas, e 

através do qual são prontamente identificáveis as áreas mais favoráveis para a captação 

hídrica subterrânea, sob o ponto de vista da qualidade química. 

 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram realizados levantamentos e coletas de informações, hidrogeológicas e análises físico-

químicas disponíveis para a área em vários órgãos governamentais e empresas privadas. 

Os dados hidroquímicos, uma vez avaliados, foram incorporados a um banco de dados.  

Os resultados dessa classificação foram geo-referenciados, viabilizando-se, assim, o 

estabelecimento de unidades que guardam características mais ou menos similares no 

âmbito de seus domínios. As características gerais de cada unidade, suas condições 

adequadas de exploração e aplicabilidade das águas subterrâneas são extensivas ao 

conjunto de toda a unidade, com limitações devido às variações locais ou pela falta 

específica de informações. 

Das análises estudadas foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: 

Alcalinidade Total, Dureza Total, pH, Condutividade Elétrica, Cálcio, Magnésio, Sódio, 

Potássio, Cloreto, Carbonato, Bicarbonato, Sulfato, Ferro, Nitrito e Nitrato.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Classificação quanto ao uso 

A qualidade de uma água é definida pela sua composição físico, química e biológica. Como 

referência utilizou-se o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde (Portaria n¤ 36 de 

19/01/1990). Utilizou-se também o diagrama logarítmico de Schoeller modificado por 

Berkaloff, que além do Ca, Mg, Na, Cl, SO4, considera também K, HCO3 e pH. Analisando 

esses constituintes, verifica-se que as amostras das águas subterrâneas são de potabilidade 

boa, variando até águas medíocres.  

 

Qualidade das águas para a irrigação 

Para a determinação da qualidade das águas subterrâneas para a irrigação, utilizou-se a 

classificação americana do U. S. Salinity Laboratory, que leva em conta a condutividade 

elétrica a 250 C, expressa em µ/s e a razão de adsorção de sódio – SAR, calculada quando 

conhecidos os teores em meq/l de Na, Ca e Mg. Os tipos de água são definidos para os 

diversos tipos de solo e culturas que se pretendam irrigar. 

Da análise verificou-se que: 

• Apenas uma amostra pertence à classe C4 – S1, são águas de salinidade muito forte, e 

fracamente sódicas, geralmente não servem para irrigação. Entretanto podem ser, 

excepcionalmente, utilizadas em solos permeáveis e irrigados para plantas de altíssima 

resistência salina. 



• Duas amostras pertencentes à classe C3 – S1 . são águas de alta salinidade e 

fracamente sódicas, devendo ser utilizadas em solos com boa drenagem e para culturas de 

boa tolerância salina. 

• A grande maioria das águas analisadas se enquadra na classe C2 – S1, são águas de 

salinidade média e fracamente sódicas, sendo utilizadas para cultivo de plantas de fraca 

tolerância salina. 

• Vinte e oito amostras pertencem à classe C1 – S1, são águas de baixa salinidade e 

concentração de sódio. Podem ser usadas para irrigação na maioria das culturas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se na área estudada que os aspectos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos 

proporcionaram aos aqüíferos fissurais características diferenciadas, tanto quantitativa como 

qualitativamente. Devido à boa qualidade química das águas subterrâneas, fato de relevante 

importância para a pesquisa de águas minerais, também a classificação química mostrou 

que as águas são passíveis de utilização com raras restrições para o abastecimento público, 

irrigação de culturas e uso industrial. 
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Classificação da Água para irrigação
C1-S1 - águas que podem ser usadas na maioria
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C4-S1 - águas de salinidade muito alta; não 
adequadas para irrigação. Usar em culturas com alta 
tolerância ao sal e em solos permeáveis.

C3-S1 - águas com alta salinidade. Não podem ser 
usadas em solos com drenagem deficiente, e apenas 
para culturas com alta tolerância ao sal.

C2-S1 - águas com salinidade média, 
só devem ser usadas em solos com boa
drenagem.

HIDROGEOQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
DO LESTE DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

O Ma pa de  Hid rogeoqu ím ica das águ as  su bte rrâ nea s é  
produto de um processo dinâmico,  podendo ser a tualizado 
c o n s t a n t e n t e  a t r a v é s  d e   n o v a s  i n f o r m a ç õ e s .  
Todas  as  determinações foram geo-referenciadas, permitindo 

o del ine amento  de unid ades que  gua rdam caracte rís t ica s 
s e m e l h a n t e s  p a r a  c a d a  l i t o t i p o .  
Na c lassifica ção dos t ipos quí micos de águas foi utili zado 
o Diagrama Tr iangular de Piper, on de são analisados  o s 
percentuais relativos dos principais cátions e ânions presentes 
e m  c a d a  u m a  d a s  a m o s t r a s .
A det er m in açã o  de  po ta b il idad e ,  em  t e r mos  de  sua s 
ca r ac t er ís t i ca s f ísi co - qu í m ic as ,  f o i r ea l iz ada  a  p ar t ir  
do s parâmetros e sta bel ecidos  por Schoelle r  e Be rkalo ff ,  
on de  sã o a vali ados os  pr inc ipais const i tuin tes  q uímico s 
da água, como:  sódio , magné sio, cálcio , cloreto e  su lfato 
expressos em mg/ l e meq/ l relacionados ao res íduo  seco
e à dureza , que def in em seis cl asses de  po tabi lidade .
Para avaliar as águas com fins de uso na irrigação das diversas culturas, 
foi  utilizada a classificação americana do U.S. Salinity Laboratory, 
qu e re laciona  os valo res da  condutividade elét rica e da 

Razão de Adsorção de Sódio (SAR).

NOTA EXPLICATIVA

Elementos Diversos
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RESUMO
O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  as  concentrações  de  mercúrio  na 
comunidade fitobentônica da Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ), composta pelas macroalgas 
Chaetomorpha  brachygona H.,  Cladophora  vagabunda (Linnaeus)  van  de  Hoek  , 
Rhizoclonium riparium(Roth)  Kütz.  ex.  Harv.  ,  Ulva clathrata  (Roth)  Grev.,  Ulva  flexuosa 
(Wulfen)  J.  Agardh  subsp.  flexuosa  e  Polysiphonia  subtilissima  Mont.  e  pela  macrófita 
aquática Ruppia maritima L..Foram efetuadas duas coletas: em fevereiro e julho de 2008 Na 
primeira campanha, as concentrações de Hg na macrófita variaram de  9 a 32 ng.g-1 .Nas 
algas as concentrações variaram de 17 a 104 ng.g-1. Na segunda campanha, foram obtidas 
de maneira geral menores concentrações de Hg. A variação de Hg nas algas foi de 2 a 40 
ng.g-1 e na macrófita de 17 a 40 ng.g-1. Os resultados indicam que as espécies fitobentônicas 
da lagoa encontram-se moderadamente contaminadas por mercúrio.

PALAVRAS-CHAVE: Hg, algas, Ruppia Marítima

ABSTRACT
Mercury  concentrations  were  determined  in  the  phytobenthic  community  of  the  Lagoa 
Rodrigo  de  Freitas  (RJ),  composed  by  Chaetomorpha  brachygona H.,  Cladophora 
vagabunda (Linnaeus)  van de Hoek ,  Rhizoclonium riparium(Roth)  Kütz.  ex.  Harv.,  Ulva 
clathrata  (Roth)  Grev.,Ulva  flexuosa  (Wulfen)  J.Agardh  subsp.flexuosa,  Polysiphonia 
subtilissima  Mont.  and the  aquatic  macrophyte  Ruppia  maritima L.  Two samplings  were 
carried  out:  in  February  2008  and  in  July  2008.  In  the  first  sampling,  the  macrophyte 
concentrations of Hg ranged from 9 a 32 ng.g-1, whereas algae concentrations ranged from 
17 a 104 ng.g-1. In the second sampling, low concentrations of Hg were generally obtained. 



The Hg variability for algae was 2 a 40 ng.g-1, while macrophytes showed concentrations 
from 17 a 40 ng.g-1.  The results  indicate  that  the species  fitobentônicas  the lagoon,  are 
moderately contaminated by mercury.

KEYWORDS: Hg, algae, Ruppia Marítima

INTRODUÇÃO
No âmbito  mundial,  as  macroalgas  e macrófitas aquáticas  vêm sendo utilizadas 

como ferramentas muito proveitosas em monitoramentos de metais e pesticidas em regiões 
tropicais e subtropicais (Klumpp et al., 2002), como já realizado em diversos locais da costa 
brasileira por Amado Filho et al. (2008), Amado Filho et al. (1999), Amado Filho et al. (2004), 
Lacerda et al. (1992). 

A Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada na cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores 
centros urbanos do Brasil  sofre impacto ambiental gerado pela urbanização junto ao seu 
entorno. A crescente ocupação das margens da lagoa para dar lugar às novas construções 
para ocupação humana resultou na diminuição de cerca de 1/3 de seu espelho d’água e 
perda de parte de sua fauna e vegetação original. Além disso, o adensamento populacional 
fez com que o despejo de esgoto e lixo se tornasse comum alterando a qualidade dos 
sedimentos e águas que chegam à lagoa, que apresentaram os níveis de Hg mais elevados 
entre as 11 lagoas costeiras estudadas por (Lacerda & Gonçalves, 2001).

Desta forma, justifica-se a realização do monitoramento das concentrações de Hg, 
utilizando-se o fitobentos para indicar o nível de contaminação da biota aquática.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para efetuar o levantamento foram realizadas duas coletas uma em fevereiro de 2008 e 

outra em julho de 2008 onde foram obtidas amostras em 8 e 11 pontos respectivamente 
(Fig. 1) com ajuda de coletores fabricados com tubos de PVC e garras de teflon.

F i g u r a  1 :  Ma p a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  e s p é c i e s  p o r  e s t a ç õ e s

O material biológico foi dividido em 2 grupos, um composto pelas macroalgas e outro 
pela macrófita Ruppia marítima L. Sendo que o primeiro grupo foi dividido em 3 subgrupos 



respectivos:  (i)  reunindo  as  clorófitas  filamentosas  Chaetomorpha  brachygona H., 
Cladophora vagabunda (Linnaeus)  van de Hoek  e Rhizoclonium riparium(Roth)  Kütz.  ex. 
Harv.  e  (ii)  as  talófilas  Ulva  clathrata  (Roth)  Grev. e  Ulva  flexuosa  (Wulfen)  J.Agardh 
subsp.flexuos  e (iii) a rodófita Polysiphonia subtilissima Mont.

Para extração de Hg foram adicionados a amostras secas com cerca de 2 g, 4 mL de 
peróxido de Hidrogênio, 15 ml de ácido Nítrico e 5 ml de ácido Clorídrico. As amostras foram 
colocadas  em  banho-maria  a  600C durante  3  horas.  Após  a  digestão  das  amostras,  o 
material  foi transferido para tubos de polietileno e centrifugado a 3.000 RPM durante 10 
minutos.   A  concentração de mercúrio  foi  determinada  no extrato  resultante  através  de 
absorção atômica de vapor frio por um analisador Bacharach modelo COLEMAN-50D.

RESUL TADO S  E  D I SCUS SÃO
As concentrações de Hg na macrófita R. maritima L. na primeira campanha variaram 

de  9  a   32  ng.g-1 (Quadro  I).  Sendo  a  maior  concentração  encontrada  na  estação 
Bconcentrações  de Hg obtidas  em 1,  localizada  na porção S da lagoa  próximo a duas 
galerias de água pluvial e de esgoto.

As  concentrações  nas  macroalgas  variaram  de  17  a  104  ng.g-1 e  a  maior 
concentração foi encontrada em Polysiphonia na estação B1 também localizada na porção S 
da lagoa, próxima a galerias de água pluvial e esgoto.

Coleta 1 Hg (ng.g-1 de amostra seca) Desvio padrão Coleta 2 Hg (ng.g-1  de amostra seca) Desvio padrão
Clorófitas filamentosas Clorófitas filamentosas

A1 37,25 ± 8,8 B6 5,12 ±0,78
A5 38,02 ± 19,4 Polysiphonia 

subtilissima
A10 17,03 ± 9,4 A7 19,09 ±4,76
A11 47,74 ± 4,6 B1 39,97 ±1,80
B5 2,32 ± 3,3 B2 13,31 ±3,06

Polysiphonia 
subtilissima

B7 2,45 ±3,47

B1 104,49 ± 0,7 Ruppia maritima
B4 39,26 ± 3,3 A1 24,22 ±5,08

Ruppia maritima A2 17,17 ±2,57
A1 25,19 ± 0,3 A3 18,88 ±10,86
A8 21,98 ±3,3 A6' 17,58 ±6,68

A10 27,14 ±1,0 A5 23,70 ±0,13
B1 30,52 ±2,9 A11 39,58 ±2,89
B3 9,34 ±0,4

A concentração média de Hg para os grupos na primeira campanha foi de 28 ± 14 ng.g-1 

para a macrófita, 72 ± 46 ng.g-1  para a P. subtilissima e 28 ± 18 ng.g-1  para Chaetomorpha, 
Cladophora e Rhizoclonium riparium. 

Na segunda campanha, foram obtidas de maneira geral menores concentrações de Hg 
no fitobentos. A variação de Hg em nas algas foi de 2 a 40 ng.g-1  e na Ruppia de 17 a 40 
ng.g-1, sendo os valores mais altos correspondentes às amostras de coletas na estação B1 e 
de R. Maritima coletadas na estação A11, situada na porção SW da lagoa. 

A concentração média de Hg para  a segunda amostragem foi de 24 ± 8 ng.g-1  para a 
macrófita e 18 ± 16 ng.g-1 para a rodófita.

Comparando os resultados com os obtidos no estudo anterior de Araújo (2008), percebe-
se que as concentrações de Hg obtidas nas macroalgas durante a primeira campanha foram 
superiores,  enquanto as de  R. marítima que se encontra enraizada ao sedimento foram 
menores.  Sugerindo  que  durante  o  período  provavelmente  o  metal  estava  mais 
biodisponível na coluna d’ água do que no sedimento. Entretanto quando comparamos os 
resultados  da  segunda  campanha,  percebe-se um comportamento  oposto  ao do estudo 



anterior, ou seja, uma redução significativa das concentrações para todos os grupos durante 
o período.  

Em comparação com as concentrações obtidas por Válega et al. (2006) na algas Fucus 
sp.,  Gracilaria sp. e  Enteromorpha sp. de Ría de Aveiro, Costa de NE de Portugal, região 
submetida a descargas continuas de mercúrio da Chlor-alkali industry nos últimos 50 anos 
percebe-se  que  as  concentrações  obtidas  em  P.  subtilissima e  em  C.  brachygona,  C. 
vagabunda e R. riparium , U. clathrata e U. flexuosa da Lagoa Rodrigo de Freitas possuem 
níveis de concentrações superiores aos mínimos obtidos em Ría Aveiro. Já os resultados 
obtidos por Struck et al. (1997) em Fucus vesiculosus, coletados em localidades com fontes 
de poluição de origem antrópica na Costa do Mar Báltico e Mar do Norte de maneira geral 
são inferiores as concentrações encontradas nas macroalgas.  

  
CONCLUSÃO

Em  determinados  pontos  da  lagoa  as  galerias  de  água  pluvial  e  esgoto  são 
potenciais fontes de Hg influenciando nas concentrações nos organismos e que R. maritima 
apresentou uma leve tendência a acumular Hg do que os demais grupos.

Comparando os níveis de concentração de Hg encontrados no fitobentos da Lagoa 
Rodrigo de Freitas com resultados obtidos em outras regiões contaminadas, percebe-se que 
o fitobentos da lagoa está moderadamente contaminado por mercúrio.
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RESUMO 

O processo Humifert trata materiais fosfáticos e orgânicos a partir do ataque com ácido 
nítrico nascente, produzindo fertilizantes mais solúveis do que a rocha natural mas com 
menor solubilidade quando comparados aos fertilizantes tradicionais. Constitui-se, portanto, 
em uma alternativa aos fertilizantes químicos, e pode utilizar minérios fosfáticos não 
aproveitados pelos atuais modelos de beneficiamento de minérios e diversos materiais 
orgânicos. Em pesquisas anteriores, os compostos foram caracterizados por diversas 
técnicas analíticas, mas a forma como o P liberado da apatita se associa à matéria orgânica 
ainda não foi totalmente elucidada. O estudo objetivou a caracterização dos compostos 
através da técnica de fracionamento seqüencial do fósforo, para a caracterização das 
formas de P presentes no composto antes e depois de serem submetidas ao processo 
Humifert, e também para a melhor compreensão das interações entre as formas de P que 
podem formar-se durante o ataque ácido.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Processo Humifert; fertilizante organo-fosfatado; fracionamento 
seqüencial do fósforo. 

 

 

ABSTRACT 

The Humifert process treats phosphatic and organic materials with fresh-forming nitric acid. 
The product obtained is a more soluble compound than original phosphate rock, and lower 
solubility when it is compared with traditional P sources. It is an alternative to the chemicals 
fertilizers, because the process can use marginal grade rock phosphates, generally not 
potentially useful, as well as various organic materials. In the past researches, the 
compounds were characterized by various analytics techniques, but the way as available P 
from apatite linked to organic matter still not solved. This study aimed characterization of 
compounds through of P sequential fractionation. The aims were the knowledge of P species 
from compounds before and after Humifert process, and also to understand interactions 
among P species during Humifert process. 
  
KEYWORDS: Humifert process; organic-phosphate fertiliser; phosphorus sequential 
fractionation. 



INTRODUÇÃO 

O fósforo (P) é um dos mais importantes, mas também um dos mais limitantes 

nutrientes para a produção agrícola em ambientes tropicais (Condron, 2003). 

Os fertilizantes fosfatados são obtidos através do beneficiamento do mineral apatita, 

presente nas rochas fosfáticas, de origem sedimentar e ígnea. Sendo um recurso não 

renovável, torna-se necessário a busca por novas alternativas de produção de fertilizantes, 

que possam aproveitar melhor o minério e, conseqüentemente, aumentar a vida útil das 

jazidas. 

Nesse contexto, o processo Humifert pode constituir-se em uma alternativa aos 

atuais processos de fabricação de fertilizantes. O processo baseia-se no ataque da mistura 

rocha fosfática com matéria orgânica por óxidos nítricos e nitrosos que, em contato com a 

umidade da mistura, transforma-se em ácido nítrico nascente, atacando a apatita e 

liberando o P para interações com a matéria orgânica.  

Entretanto, existe uma grande lacuna com relação à compreensão das 

transformações que ocorrem durante o ataque ácido, o destino e as interações que ocorrem 

entre o fósforo liberado da apatita e com a matéria orgânica. A compreensão dessas 

transformações é de grande importância para o entendimento do comportamento do 

fertilizante no solo e o seu aproveitamento pelas plantas. 

O fracionamento seqüencial do P pode auxiliar na identificação das formas de P e 

suas associações. O fracionamento consiste no ataque da amostra com solventes que, a 

cada etapa, são mais fortes e, assim, as frações do P são separadas na seguinte ordem, 

com os respectivos extratores (Turner et al. 2005): (1) P trocável ou solúvel em água (H2O – 

P) e (membrana – P); (2) P associado ao Ca e Mg (NaHCO3 – P); (3) P associado com Al, 

Fe e substâncias húmicas e formas mais estáveis de P orgânico (NaOH – P) e (4) P 

fortemente ligado a estruturas minerais (HCl – P). 

A aplicação da técnica de fracionamento seqüencial é amplamente difundida e 

utilizada em solos (Sui et al. 1999; Ajiboye et al. 2008), para avaliar o estoque a 

disponibilidade do P para as culturas e modificação dos tipos de P de acordo com o manejo 

e com o tempo (Gikonyo et al. 2008; Goh, 2008).  Mais recentemente, a técnica vem sendo 

empregada na caracterização de lodo de esgoto para uso na agricultura (Huang et al. 

2008). Embora existam vários usos da técnica, em diversos tipos de solo, com diferentes 

histórias de manejo e fertilização, a aplicação do fracionamento seqüencial do P em 

compostos fertilizantes ainda é inédita. 

Assim, o objetivo desse trabalho é conhecer as formas de associação do P 

presentes no composto Humifert para compreender o comportamento dessas formas no 

solo e, assim, dar subsídios para aperfeiçoar a produção dos compostos Humifert.  



 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a produção dos compostos, foi utilizado, como fonte de P, um minério de difícil 

aproveitamento (Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias, BA), que contém apatita em 

variados graus de associação com os demais minerais de ganga e fosfatos secundários 

aluminosos do grupo da crandallita. Como material orgânico, foram utilizados dois tipos de 

lodo de esgoto (biossólidos), provenientes da estação de tratamento de esgoto de Jundiaí, 

SP.  

Foram preparados, em equipamento piloto de bancada (Silverol, 2006), dois tipos de 

compostos: (1) rocha fosfática com lodo simples (ADLS) e (2) rocha fosfática com lodo 

compostado (lodo que sofreu um processo de compostagem por aproximadamente 120 

dias) (ADLC). A proporção dos materiais utilizados no composto foi de 1:1 (base seca), 

resultando em uma mistura com aproximadamente 8% em peso de P2O5 total. As misturas 

ADLS e ADLC foram submetidas ao processo Humifert em períodos crescentes de tempo 

(2, 4, 6, 8, 10 e 12h) (Silverol et al. 2007), para avaliar as diferentes formas de associação 

do P presentes, antes e depois de submetidas ao processo Humifert; as misturas sem 

tratamento foram também consideradas (0h). 

O fracionamento seqüencial foi realizado para todos os compostos (ADLS e ADLC). 

O método utilizado para o fracionamento seqüencial foi baseado em Huang et al. (2008). Os 

extratos obtidos em cada fracionamento foram quantificados quanto ao P total, P inorgânico 

e P orgânico. O P total (Pt) das frações foi obtido através de ICP-OES. O P inorgânico (Pi) 

foi determinado por colorimetria, usando o método de Murphy & Riley (1962), e a leitura foi 

obtida por espectrofotometria UV/VIS, absorbância em 880nm. O P orgânico (Po) foi obtido 

por diferença entre P total (Pt) e P inorgânico (Pi) (Huang et al. 2008). 

 

Resultados e discussões 

Os resultados obtidos mostraram que, para a extração realizada com água e 

membrana trocadora de ânions (H2O – Pi e membrana – Pi), os valores de P inorgânico 

aumentam progressivamente do composto 0h para o de 12h de ataque. Os mesmos 

resultados também foram observados nas extrações realizadas com NaHCO3 – Pi e NaOH 

– Pi. Esses resultados sugerem que o P inorgânico presente nas fases inorgânicas do 

composto pode ter sido liberado e formado outros compostos, também atribuídos como 

inorgânicos, mas que possuem comportamento diferente do P inorgânico proveniente 

diretamente do mineral. O processo Humifert seria, então, capaz de remover o P da apatita 



e promover novas associações mais solúveis, já que ocorre aumento dos valores de P 

inorgânico nas frações que removem o P mais disponível. 

Por outro lado, o extrato HCl - Pi exibe uma progressiva diminuição na quantidade de 

P inorgânico do tempo de 0h para o de 12h de ataque, sugerindo que o P ligado às 

estruturas minerais foi liberado e pode ter formado novos compostos, que foram extraídos 

nas outras frações,refletindo na diminuição do Pi na fração HCl.  

Para o P orgânico, os resultados obtidos com os extratores NaHCO3 e NaOH 

mostraram um discreto aumento da quantidade de Po da amostra 0h para 12h. Entretanto, 

houve um aumento significativo na quantidade de P orgânico para os extratos obtidos com 

água, comparando desde o composto 0h ao 12h. O aumento do P orgânico sugere que, 

durante o processo Humifert, poderia ter havido conversão de P inorgânico para P orgânico, 

ou ainda, a transformação do P orgânico mais complexo (obtidos nas frações NaHCO3 e 

NaOH) para P orgânico mais simples (obtido em água).  

No caso do composto Humifert, os resultados de P organico são muito interessantes 

do ponto de vista agronômico. A possível conversão de parte de P inorgânico para P 

orgânico pode ser extremamente benéfica para os sistemas tropicais, já que o P presente 

na fração orgânica é mais facilmente disponibilizado para as plantas do que o P presente 

em fases minerais como os fosfatos secundários.  
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RESUMO 
A concentração total de metais em sedimentos estuarinos é bastante utilizada para 
se avaliar o impacto antrópico, porém não fornece informações sobre a mobilidade 
destes elementos. A determinação dos conteúdos móveis dos metais e os fatores 
ambientais que afetam sua mobilidade são importantes para o entendimento dos 
modelos de migração e incorporação dos mesmos pelos animais e plantas. O 
objetivo deste estudo foi comparar os conteúdos móveis (extração com HCl 6 mol L–

1) e totais (extração com 2:2:1:1/H2O-HF-HClO4-HNO3) de Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sr, Y e 
Zn em sedimentos estuarinos e sua relação com as concentrações de matéria 
orgânica e granulometria. Os resultados mostraram que o conteúdo orgânico é o 
principal fator de influência na eficiência da extração de metais por HCl diluído. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Metais; extração; matéria orgânica; sedimento. 
 
ABSTRACT 

The total concentration of metals in estuarine sediments is widely applied to evaluate 
the anthropic impact, but it does not give information about the mobility of these 
elements. Determination of the mobile contents of metals and the environmental 
factors that affect their mobility are important for understanding the migration patterns 
and uptake by animals and plants. The aim of this work was to compare the contents 
of mobile (extraction with HCl 6 mol L-1) and total (extraction with 2:2:1:1/H2O-HF-
HClO4-HNO3) Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sr, Y, and Zn in estuarine sediments and their 
relationship with organic matter contents and grain-size. The results showed that the 
organic content is a factor more determinant to the efficiency of metals extraction by 
dilute HCl than silt-clay content 
 

KEYWORDS: Metals; extraction; organic matter; sediment. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A determinação da concentração total de metais em sedimentos estuarinos é 

bastante empregada para se avaliar o impacto antrópico, porém não fornece informações 

sobre a mobilidade destes elementos, onde somente a fração mais lábil é passível de afetar 

os organismos vivos (López-González et al. 2006).  

Vários procedimentos analíticos baseados em extrações têm sido propostos para o 

estudo da mobilidade de metais em sedimentos (e.g. Tessier et al. 1979, Ure et al. 1993). O 

HCl diluído é frequentemente utilizado como extrator, sendo empregado, por exemplo, na 

determinação dos sulfetos volatilizados por acidificação (AVS) e metais simultaneamente 

extraídos (SEM) (Di Toro et al. 1990). 



A granulometria do sedimento tem sido considerada como uma importante variável 

no controle da concentração de metais, porém pouco é estudado sobre a influência da 

matéria orgânica nestas extrações. 

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do conteúdo orgânico na extração 

dos metais Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sr, Y e Zn com ácido clorídrico 6 mol L-1 em sedimentos de 

estuário. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostragem foi feita em duplicata com testemunhos de sedimentos que foram 

coletados no sistema estuarino de Santos-Cubatão, no estuário do rio Morrão (coordenadas 

de 23º52´35” S e 46º21´28” W). Foram utilizados tubos de PVC, recuperando 

aproximadamente 70 cm de perfil de sedimento. Os tubos foram previamente 

descontaminados e ambientados com a água do local da coleta. 

Todas as determinações analíticas foram realizadas diretamente no sedimento integral 

em temperatura ambiente. Para a estimativa do conteúdo de matéria orgânica, utilizou-se o 

método da perda ao fogo (550 ºC por 5 h) (Sutherland 1998, Van Griethuysen et al. 2006). 

Para a determinação da granulometria utilizou-se o método da distribuição granulométrica 

por difração a laser (Roussiez et al. 2006). Para a determinação da concentração total dos 

metais no sedimento, os metais Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sr, Y e Zn foram determinados por ICP 

MS após a digestão por solução multi-ácida (2:2:1:1 H2O-HF-HClO4-HNO3), sob calor em 

forno de microondas. Para a determinação dos metais extraídos (metais lábeis) foi 

acidificada uma alíquota da amostra com 20 mL de HCl 6 mol L-1, sob agitação magnética 

por aproximadamente uma hora. A suspensão acidificada foi filtrada em papel de filtro 

qualitativo e as concentrações dos metais extraídos (Cr, Cu, La, Ni, Pb, Sr, Y e Zn) foram 

determinadas por ICP OES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos permitiram dividir as amostras em dois grupos, conforme Figura 1, 

a qual mostra, além da matéria orgânica, a porcentagem de cada metal extraído com HCl 6 

mol L–1 em comparação com a concentração total do metal encontrada na mesma amostra. 

O primeiro grupo contém amostras com teor de silte-argila superior a 95% (não mostrado) e 

conteúdo orgânico superior a 10% (amostras 0003, 0306, 0609, 0912, 1218 e 1824). O 

segundo grupo apresenta amostras com valores abaixo de 90% de fração silte-argila e 

conteúdo orgânico inferior a 9% (amostras 2430, 3040, 4050, 5060, 6070). Pode-se 

observar na Figura 1 que nas amostras que continham maior teor de matéria orgânica a 



extração dos metais por HCl foi mais eficiente (amostras do grupo 1). Neste caso, o La foi o 

metal mais extraído (extração média de 70,95%), seguido por Sr (63,53%), Y (40,73%), Zn 

(40,60%), Pb (39,46%), Cu (34,62%), Cr (32,84%) e Ni (23,35%). Para o segundo grupo de 

amostras, observou-se uma redução na eficiência da extração dos metais com HCl 6 mol L–

1. Esta perda de eficiência da extração neste grupo ficou muito próxima entre os metais, 

variando de 56,4% (Zn) a 71,8% (Cr) de redução na eficiência da extração. 

Foi possível também estabelecer que a concentração de matéria orgânica se 

apresentou como fator predominante na eficiência da extração de metais com HCl, quando 

comparado com a textura do sedimento. Comparando sedimentos que apresentavam 

granulometria semelhante e diferenças na concentração de matéria orgânica, notou-se que 

a eficiência da extração dos metais se correlacionava com o conteúdo orgânico e não com a 

textura do sedimento. Por exemplo, nas amostras 2430 e 3040 que apresentaram textura 

semelhante (ambas com 14% de argila, 72% de silte e 4% de areia), diferenças 

significativas na eficiência da extração dos metais foram observadas (i.e. 2430 < 3040 − 

Figura 1). Estas diferenças foram proporcionalmente acompanhadas por mudanças na 

concentração de matéria orgânica (2430 < 3040 − Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                   GRUPO 1        GRUPO 2        GRUPO 1                         GRUPO 2 

 

Figura 1 – Razões (%) entre concentrações de metais extraídos com HCl 6 mol L−1 (parcial) 
e com H2O-HF-HClO4-HNO3 (2:2:1:1 − extração total) e sua relação com o conteúdo 

orgânico dos sedimentos. 
 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho demonstram que a extração de metais por HCl 6 mol L-1 

em sedimentos da área de estudo é mais eficiente quando o sedimento apresenta teor de 

silte-argila superior a 95% e conteúdo orgânico superior a 10%. Em contraste, uma redução 

de 65,3% (média dentre todos os metais) na eficiência da extração foi observada quando 



valores abaixo de 90% de fração silte-argila e conteúdo orgânico inferior a 9% foram 

encontrados nos sedimentos. Foi constatado que a concentração de matéria orgânica é o 

principal fator de influência na eficiência da extração de metais por HCl 6 mol L–1.  Isso 

sugere que o conteúdo orgânico pode ser mais importante na fixação dos metais lábeis aos 

sedimentos do que os argilominerais frequentemente ligados à fração fina destes materiais. 
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RESUMO 
O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba está sofrendo um processo acelerado 
de degradação ambiental devido a muitas atividades antrópicas como crescimento urbano 
desordenado, processamento de cana-de-açúcar, pecuária, efluentes industriais e 
domésticos. O objetivo deste trabalho é quantificar o coprostanol no material particulado, 
caracterizando a matéria orgânica da região e avaliando os efeitos das atividades 
antrópicas. Este composto é um traçador antrópico amplamente usado como indicador de 
poluição por esgoto. As amostras de água foram coletadas na superfície (< 1 m de 
profundidade), utilizando garrafas de vidro de 4L de capacidade. Os esteróis foram extraídos 
por Soxhlet e quantificados por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de 
massas. O coprostanol variou entre 0,07 e 1,73 ug L-1, com a maior concentração na 
estação mais próxima de Maceió. Contudo, o composto não foi detectado, na Lagoa de 
Manguaba, sendo apenas encontrado nas estações fluviais. Dessa forma, os resultados 
indicaram contaminação fecal nos rios Paraíba do Meio e Mundaú, bem como próxima as 
suas desembocaduras, provavelmente devido ao lançamento de efluentes domésticos 
nestes sistemas aquáticos. 
 
PALAVRAS CHAVE: Material particulado, marcador molecular, esterol e coprostanol. 
 
 
ABSTRACT 
The Estuarine Lagunar Complex Mundaú-Manguaba (Alagoas/Brazil) has been suffering an 
accelerated process of environmental degradation by many anthropic activities like urban 
growth, sugar-cane processing, cattle breeding, industrials waste and sewage. The aim of 
the present work is to quantify coprostanol on particulate matter, characterizing the area’s 
organic matter and evaluate the effects of anthropic activities. This compound is an anthropic 
tracer widely used as sewage pollution indicator. In order to separate the particulate organic 
matter, the surface water (<1m of depth) was sampled using glass bottle of 4L of volume and 
latter filtered in the laboratory. Then, sterols were extracted by Soxhlet and quantified by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The coprostanol varied between 0.07 and 
1.73 ug L-1, with its highest concentration on the station closer to Maceió. Nevertheless, in 
the Manguaba Lagoon, the compound was not detectable, being found only in its rivers. 
Based on these results, there is a faecal contamination indicator on the Paraíba do Meio and 
Mundaú Rivers, next to its mouths. These rivers run through many cities and this high 
concentration is probably due to sewage disposal. 
 
KEYWORDS: Particulate material, molecular marker, sterol and coprostanol. 
 

INTRODUÇÃO 

Marcadores moleculares são compostos cuja estrutura, ou o seu nível de 

transformação diagenética no ambiente, podem ser relacionados à fontes específicas 

(Takada & Eganhouse 1998) podendo ser usados como indicadores para a caracterização 

da origem e os processos de transformação da matéria orgânica em sistemas aquáticos. 



Os compostos lipídicos, os quais têm sido amplamente utilizados como marcadores 

moleculares (Volkman 2006), representam um meio efetivo para traçar as fontes de matéria 

orgânica, pois possuem boa especificidade em relação à sua fonte e resistência à 

degradação bacteriana (Saliot et al. 1991, Laureillard & Saliot 1993, Meyers 1997). No 

presente trabalho, o enfoque será dado à avaliação do esterol denominado coprostanol. 

Os esteróis também podem atuar como marcadores moleculares antropogênicos 

(Takada et al. 1997), ou seja, podem ser relacionados a uma fonte específica de natureza 

antrópica. O coprostanol é um traçador antropogênico amplamente utilizado como indicador 

de poluição por esgoto, sendo ele um dos principais esteróis de origem fecal, já que é 

produzido através da redução bacteriana do colesterol no intestino de animais superiores 

(Takada & Eganhouse 1998). 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) está localizado no 

estado de Alagoas entre as latitudes 9°35’ - 9°46’ S e 35°44’- 35°58’W (Figura 1). A Lagoa 

Mundaú (24 km2 de área total; 1,5 m de profundidade) e a Lagoa Manguaba (43 km2 de área 

total; 2 m de profundidade média) são conectadas com o mar por um sistema de canais que 

engloba uma área total de 12 km2 e termina dentro de um único canal de entrada com o 

oceano. 

No entorno do CELMM e em suas bacias hidrográficas estão presentes diversas 

cidades, incluindo a capital do estado, Maceió, e nelas são realizadas diversas atividades 

antrópicas, dentre as quais a intensa atividade canavieira, as unidades produtoras de açúcar 

e/ou álcool, a pecuária, além de núcleos urbanos de porte significativo e outras atividades 

industriais, como matadouros e fábricas de fertilizantes, laticínios, pedreiras e cerâmicas 

(ANA-Agência Nacional de Águas, 2007). 

 
Figura 1: Pontos de amostragem no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú- Manguaba. 



 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de água (4 L) foram coletadas a 0,5 m de profundidade em 21 estações no 

CELMM em agosto/2006. Em até 6 horas após as coletas, o material particulado em 

suspensão foi separado em filtros de fibra de vidro (tipo GF/F), estocados congelados e 

posteriormente liofilizados. Um filtro foi separado para determinação de carbono orgânico, 

por analisador elementar. Os filtros foram extraídos com mistura de diclorometano:metanol 

(9:1, v/v) em Soxhlet por 24 horas. O coprostanol foi determinado na fração neutra, isolada 

do extrato bruto após reação de saponificação, por cromatografia em fase gasosa acoplada 

a espectrometria de massa (GC/MS; Focus DSQ), em modo de impacto de elétrons (70eV) 

e por monitoramento de íons. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 O coprostanol foi mais abundante nas estações 227 (Lagoa Manguaba), 401 e 408 

(Lagoa Mundaú) com concentrações de 0,4, 0,4 e 1,7 µg.L-1, nesta última essa concentração 

pode ser explicada pela alta produtividade primária neste local, conseqüência da 

eutrofização causada pelo aporte de esgoto, o que pode ser explicado com a proximidade 

da capital Maceió. 

 No entanto, as estações localizadas nos rios Paraíba do Meio (227) e Mundaú (401) 

apresentam o máximo de concentração de coprostanol com relação ao material orgânico 

particulado, quantificado em 0,94 µg.mg-1COT e 0,69 µg.mg-1COT para as Lagoas 

Manguaba e Mundaú, respectivamente. Já a estação 408, a qual apresenta, no material 

particulado, o máximo de concentração de coprostanol, esse composto não é relativamente 

representativo na matéria orgânica, com concentração de 0,28µg.mg-1COT. 

 Com base nos resultados, verifica-se um indicativo de contaminação fecal nos Rios 

Paraíba do Meio (estação 227) e Mundaú e próximo de suas fozes, os quais banham muitas 

cidades, e este alto índice de coprostanol, provavelmente é devido à carga de esgotos 

descartada nesses rios.  



 
Figura 2: Distribuição espacial do coprostanol  no material particulado em suspensão coletado em 

agosto/2006 no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. 

 

CONCLUSÃO 

 O sinal antropogênico avaliado, na Lagoa Manguaba, através das concentrações de 

coprostanol evidenciou a contaminação fecal nos rios Paraíba do Meio, Sumaúma, Riacho 

do Estiva e Mundaú, visto que as bacias hidrográficas desses rios percorrem grande número 

de municípios e cidades. Entretanto, na Lagoa Mundaú, o coprostanol foi detectado em 

todas as estações, sendo sua mais alta concentração encontrada na estação 408, que se 

localiza próxima a capital. 
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RESUMO 
O silicato é conhecido como um importante nutriente no meio marinho, pois é 
utilizado na produção primária de matéria orgânica das diatomáceas. O silício é 
inserido nos sistemas costeiros por meio de aportes terrestres. As concentrações de 
silicato dissolvido em estuários podem auxiliar no estudo dos aportes terrestres, 
tendo em vista que este elemento apresenta um comportamento conservativo, 
semelhante ao da salinidade, pois sua remoção biológica é pequena diante do seu 
aporte continental. Além de sinalizar fontes terrestres, o silicato dissolvido ao longo 
dos estuários pode sinalizar processos de diluição e entrada de água intersticial. 
Neste estudo, o silicato mostrou um comportamento conservativo quando observado 
com a salinidade, demonstrado que seus maiores valores se encontraram na porção 
mais interna do sistema, estando associado aos menores valores de salinidade. 
Suas concentrações ao longo do sistema também indicaram processos de diluição. 
A região de Santos no inverno mostrou os maiores valores de silicato, indicando a 
influência das águas intersticiais com o grande aporte de silicato em momentos de 
maior turbulência e devido à maior influência antrópica em relação ao estuário de 
Cananéia. 
 
PALAVRAS–CHAVE:  Silicato dissolvido, aportes terrestres, sistemas estuarinos 
 
 
ABSTRACT 
The silicate is known as an important nutrient in the marine environment, because it 
is essential in diatom primary production. The silicate terrestrial input to the coastal 
system is due to the high Si in the crust. The concentration of dissolved silicate in the 
estuaries can help the terrestrial input studies showing a conservative behavior, 
similar to the salinity, in function of the low biological assimilation considering the 
high availability in these regions.  Besides the terrestrial input signalization, the 
dissolved silicate along the estuaries showing dilution process and interstitial water 
inputs. In this study, the silicate showed a conservatory behavior when observed in 
function of the salinity, with the highest values associated to the low salinity values in 
the internal part of the estuaries and the lowest values associated to the highest 
salinity values. Dilutions processes were observed by the silicate along the estuaries. 
The Santos region showed the highest silicate values in winter due to interstitial 
water influence mainly at the moments of intense turbulence produced and more 
intensive anthropogenic influence than Cananéia region that showed normal 
estuarine values. 
 
KEYWORDS:  Dissolved silicate, terrestrial inputs, estuarine systems 
 
 
INTRODUÇÃO 



Os sistemas costeiros estão sujeitos à ação de aportes terrestres que podem ser revelados 

pelos teores de silicato presentes na água. O fósforo é um elemento nutriente que entra no 

sistema hídrico, na fase dissolvida em quantidades bem menores que o silício. Os dois são 

assimilados pela biota, nos processos de produção primária da matéria viva. Porém, o silício 

(Si) entra em grande quantidade nos sistemas costeiros, devido à sua presença abundante 

na crosta terrestre (SiAl), sendo lixiviado para os sistemas estuarinos em alta concentração. 

O silicato é um elemento nutriente, porém utilizado apenas por uma parcela dos organismos 

fitoplanctônicos (diatomáceas). Assim, a remoção de Si pelos sistemas biológicos 

dificilmente diminui a sua concentração na água de modo marcante, levando em conta que 

os sistemas estuarinos apresentam altas concentrações de Si, permitindo que ele atue como 

um marcador da influência dos aportes terrestres, da diluição das águas e do espalhamento 

de plumas nos sistemas costeiros (Braga et al, 2008). Este estudo tem por objetivo avaliar o 

comportamento do silício dissolvido (silicato) em dois estuários da região costeira do estado 

de São Paulo, durante duas estações do ano (inverno/2005 e verão/2006), observando seu 

papel como traçador dos aportes terrestres e da dinâmica biogeoquímica do elemento Si, 

relacionando-os com outros parâmetros hidrológicos dos sistemas. Este estudo faz parte do 

Projeto MOBIO-FAPESP (Proc. 2005/50769-2). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostragem da água foi realizada com o auxílio das embarcações do Instituto 

Oceanográfico (USP), em 16 pontos na região de Santos (Agosto/2005 e Fevereiro/2006) e 

13 pontos na região de Cananéia (Outubro/2005 e Fevereiro/2006). As amostras de 

parâmetros físicos e químicos incluindo o sílicio foram obtidas com o auxílio de garrafas tipo 

Hydrobios® em duas profundiades (superfície e fundo). A temperatura foi medida com o uso 

de termômetro de reversão protegido com precisão de ± 0,01°C. A salinidade foi 

determinada por salinômetro indutivo da marca Beckman® RS-10, utilizando ampolas de 

Standard Seawater para calibração do equipamento (precisão de ± 0,02). Os valores de pH 

foram mensurados com um pHmetro da Marca Orion® P-290A, calibrado com soluções 

tampão (precisão ± 0,02). A determinação do oxigênio foi feita pelo método de Winkler, 

descrito em Grasshoff et al. (1983). Os cálculos de saturação de oxigênio foram realizados 

com auxílio das tabelas e fórmulas descritas em Aminot & Chaussepied (1983). O silicato 

dissolvido (Si (OH)4) foi determinado segundo a metodologia de Grasshoff et al. (1983). O 

material particulado em suspensão (MPS) e a fração orgânica foram determinados pelo 

método descrito em Strickland & Parsons (1968). 

 

RESULTADOS 



Os dois sistemas estuarinos apresentaram variações de temperatura semelhantes, com 

valores médios de inverno mais altos em Santos (22,70 ºC) que em Cananéia (21,09ºC). Os 

valores de salinidade no verão mostraram-se mais baixos, devido à influência das chuvas 

neste período (mínimo de 9,77 em Cananéia e 13,34 em Santos), enquanto que os valores 

maiores de salinidade foram observados no inverno em Santos (máximo de 36,95). Os 

valores médios de salinidade foram sempre menores no estuário de Cananéia, muito 

provavelmente devido à influência das águas do Rio Ribeira de Iguape que atingem o 

sistema estuarino por meio do canal do Valo Grande, de um modo mais intenso no verão, 

além naturalmente, das contribuições das chuvas. O teor de oxigênio dissolvido atingiu os 

menores valores durante o verão nos dois sistemas, período em que a carga de matéria 

orgânica deve ser mais acentuada, alcançando valores críticos (~1,0 mL L-1), principalmente 

em Santos. O pH esteve próximo da água do mar (~8,0) durante o verão no sistema de 

Cananéia, e no inverno em Santos. Os valores de silicato foram maiores na parte interna 

dos dois sistemas estuarinos, mostrando o papel do aporte continental, sendo que à medida 

que a água foi se aproximando da boca do estuário, os valores de silicato foram diminuindo 

e a salinidade aumentando. Esta é a tendência de todas as distribuições observadas, 

considerando verão e inverno, nas duas regiões (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição de silicato versus salinidade no sistema estuarino de Cananéia no 

verão e inverno e, no estuário de Santos no verão e inverno. 

 

As correlações entre a salinidade e o silicato foram inversas. Os valores de salinidade se 

mostraram mais homogêneos durante o inverno. Os valores de silicato nos setores mais 



internos do sistema estuarino de Santos, tanto no inverno como no verão foram maiores que 

os valores observados no sistema mais preservado, ou seja, na região de Cananéia. Os 

valores de material em suspensão em Santos no inverno foram os maiores, refletindo não só 

aportes continentais como processos de ressuspensão de sedimentos de fundo e aporte de 

água intersticial para a coluna de água, por intensificação dos processos hidrodinâmicos 

com a entrada das frentes frias. 

 

CONCLUSÃO 

O silicato pode ser utilizado como excelente sinalizador de aportes terrestres e de 

ressuspensão de material de fundo, traçando massas junto à salinidade, mostrando um 

comportamento mais conservativo quando os aportes são muito grandes, permitindo a 

visualização de plumas em águas superficiais, processos de mistura e também, 

evidenciando os processos de ressuspensão. Em caso de erosão, o silicato também pode 

atuar na avaliação deste processo em zonas costeiras. 

Agradecimentos devem ser feitos à equipe de apoio das embarcações do IOUSP, ao 

suporte dado pelas agências FAPESP (Proc. 2005/50769-2) e CNPq (304883/2006-9). 
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RESUMO  

Os ambientes de manguezais apresentam sedimentos com baixos teores de oxigênio, nos 
quais a liberação deste gás pelas raízes da vegetação favorece a formação de placas-de-
ferro e estas placas podem incorporar elementos químicos, podendo atuar como 
mediadoras da transferência de nutrientes entre o sedimento e a vegetação. Este trabalho 
tem objetivo de avaliar a estocagem de fósforo no sedimento e nas placas-de-ferro para 
verificar se as placas-de-ferro estão atuando como uma barreira geoquímica de fósforo, em 
um ambiente de manguezal em Jardim Gramacho – RJ. Os resultados evidenciaram que o 
desenvolvimento estrutural e a densidade do bosque em conjunto com a distância da baía 
podem estar influenciando na estocagem de fósforo no sedimento, sendo provável que a 
estocagem de fósforo nas placas-de-ferro esteja associada ao aporte de fósforo de origem 
antrópica trazido pela maré. Os valores médios de fósforo nas placas-de-ferro de raízes 
finas foram similares ou até duas vezes maiores do que os dos sedimentos, sugerindo desta 
forma que as placas-de-ferro são uma barreira geoquímica contra a incorporação pela 
biomassa vegetal. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Sedimento, placas-de-ferro; manguezal; fósforo; Baía de Guanabara 
 

 

ABSTRACT 

The mangrove environments present sediments with low levels of oxygen, in which the 
release of this gas by plant roots favors the formation of iron plaques and these plaques can 
incorporate chemical elements, mediating the transfer of nutrients between sediments and 
mangrove vegetation. This work has the objective of assess the storage of phosphorus in 
sediments and iron plaques to evaluate the iron plaque role as geochemical barrier for 
phosphorus in an mangrove environment in Jardim Gramacho – RJ. The results showed that 
the structural development and density of the forest and the distance from the bay may be 
influencing the phosphorus storage in sediment, being probable that the phosphorus storage 
in iron plaques are associated with the input of phosphorus by tide. The mean values of 
phosphorus in iron plaques were similar to two times higher than concentrations in the 
sediments, suggesting that iron plaques are acting as a geochemical barrier against the 
incorporation in the plant biomass. 
 
KEYWORDS: Sediment, iron plaque; mangrove; phosphorus; Guanabara Bay 
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INTRODUÇÃO  

Os manguezais são ambientes deposicionais de sedimentos finos e ricos em matéria 

orgânica. Devido às características físicas, químicas e biológicas do sedimento do 

manguezal os teores de oxigênios são geralmente baixos, possibilitando a sobrevivência 

apenas de espécies adaptadas a estas condições. Para sobreviver nestes ambientes, A 

vegetação de mangue capta o oxigênio atmosférico e o transporta para as raízes 

subterrâneas favorecendo a constituição de uma rizosfera oxidante favorecendo e a 

formação de placas-de-ferro, que são precipitados de óxido de ferro que cobrem a superfície 

das raízes (Machado et al.2005). As placas-de-ferro podem atuar como uma barreira 

geoquímica de vários elementos químico St-cyr e Campbell (1996) e este trabalho tem 

objetivo de avaliar a estocagem de fósforo no sedimento e nas placas-de-ferro para avaliar 

se estas placas-de-ferro estão atuando como uma barreira geoquímica para o fósforo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

As coletas foram feitas em ambientes de plantios de Rhizophora mangle com idades 

conhecidas na Baía de Guanabara- RJ (Figura 1), incluindo três ambientes: os plantios 

realizados nos anos de 2000 (área 00), 2002 (área 02) e 2004 (área 04) (22º 44. 851 S e 43º 

14.957 W). Nas áreas de coletas foram feitas parcelas de 12m2 de acordo com o método 

utilizado por Chen; Twilley (1999). 

Os sedimentos foram coletados até 

a profundidade de 30cm. A extração de 

fósforo inorgânico e total do sedimento foi 

realizada de acordo com Aspila et al. 

(1976) e as concentrações foram medidas 

de acordo com Grasshoff et al. (1983). 

As raízes subterrâneas foram 

coletadas em trincheiras de 30 cm3 de 

acordo com o método utilizado por Silva 

(1988) e separadas em raízes finas as 

com diâmetro <2mm e raízes grossas as 

com diâmetros >2mm. A extração de placas-de-ferro das raízes subterrâneas foi feita pelo 

método DCB (Ditionito- Citrato- Bicarbonato) utilizado por Taylor e Crowder (1983). As 

análises do fósforo nos extratos das placas-de-ferro foram determinadas pelo método 

utilizado por Watanabe & Olsen (1962). 

 

  Plantio de 2002 

a) 

b) 

Rio Sarapuí 

  N 

 Plantio de 2000 

 Plantio de 2004 

Figura 1:  Visão aérea da área de amostragem na Baía de 
Guanabara (a), mostrando as áreas de vegetação com 
diferentes idades (b). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sedimentos (Figura 2a) apresentaram valores de fósforo mais elevados na área 

04, que é mais próxima da baía, enquanto os valores de fósforo mais baixos foram 

encontrados nos sedimentos das áreas 00 e 02 que são mais distantes da baía. Apesar da 

área 00 ser a mais distante da baia, ela não teve o sedimento com menor valor de fósforo, 

apresentando valores próximos aos da área 02. Isto evidencia que existem outros fatores 

envolvidos na estocagem de fósforo destes sedimentos, além da distância da baia. 

O desenvolvimento estrutural e a densidade do bosque em conjunto com a distância 

da baía podem estar influenciando a estocagem de fósforo do sedimento, pois quanto maior 

a estrutura do vegetal maior as necessidades de fósforo e quanto maior a densidade da 

vegetação maior é a competição por nutrientes e enquanto quanto mais próximo da baia a 

área estiver, mais será provável que esta área receba maior aporte de fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área 04 é o plantio mais jovem e apresenta maior conteúdo de fósforo no 

sedimento entre as três áreas. A área 00 sendo o plantio mais velho, apresenta um baixo 

conteúdo de fósforo no sedimento, porém a área 02 é o plantio de idade intermediária e 

apresentou concentrações de fósforo um pouco abaixo das encontradas na área 00. Desta 

forma a área 02 não segue a tendência de estocagem de fósforo no sedimento de acordo 

com a idade da vegetação. O valor de fósforo dos sedimentos da área 02 pode também 

estar sendo influenciado pela densidade do bosque, pois entre as três áreas, a área 02 é de 

vegetação mais densa apresentando 94 indivíduos 144m2 enquanto as áreas 00 e 04 

apresentam respectivamente 47 e 25 indivíduos em 144m2. 

As placas-de-ferro extraídas das raízes com diâmetro <2mm (figura 2b) apresentam 

valores de fósforo tendendo uma ordem de acordo com a idade da vegetação, as placas-de-

ferro da área 04 apresentou um elevado valor de fósforo se comparado com as áreas 00 e 

02 enquanto as placas-de-ferro da área 00 apresentaram baixos teores de fósforo e as 

Figura 2: Estocagem de fósforo no sedimento e em placas-de-ferro nas áreas de estudo 00, 02 e 04. 
Em a) fósforo inorgânico no sedimento, em b) fósforo em placas-de-ferro extraídas de raízes com 
diâmetro <2mm e em c) fósforo em placas-de-ferro extraídas de raízes com diâmetro >2mm. 

a) b) c) 
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placas-de-ferro da área 02 apresentaram valores intermediários de fósforo, se comparados 

com as outras áreas. 

É provável que a estocagem de fósforo nas placas-de-ferro das raízes com diâmetro 

<2mm esteja associado ao aporte de fósforo trazido pela maré, ou seja, quanto mais 

próximo da baia mais fósforo é adsorvido nas placas-de-ferro e quanto mais distante a área 

de plantio for da baia menos fósforo e adsorvido nas placas-de-ferro. Outro fator que 

também pode estar influenciando na estocagem de fósforo das placas-de-ferro é a oxidação 

do sedimento, ou seja, quanto mais próximo da baia teoricamente menos oxidado é o 

sedimento e por isso maior é o efeito da oxidação da rizosfera e a formação de placas-de-

ferro (Christensen; Wigand, 1998), tendendo a reter mais fósforo nas placas-de-ferro. 

Outro fator interessante nestes processos é que os valores de fósforo das placas-de-

ferro apresentam maiores concentrações que os valores de fósforo no sedimento 

evidenciando desta forma que as placas-de-ferro são uma barreira geoquímica. 

As placas-de-ferro extraídas das raízes com diâmetro >2mm (figura 2c) não 

apresentam uma tendência de estocagem de fósforo de acordo com a idade da vegetação, 

a densidade da vegetação e a estocagem de fósforo no sedimento. Estes resultados 

sugerem que as placas-de-ferro extraídas das raízes com diâmetro >2mm não são boas 

estocadoras de fósforo se comparadas com as raízes com diâmetro <2mm, porque as raízes 

com diâmetro <2mm apresentam uma maior área de superfície de contato em relação as 

raízes mais grossas que favorece maior produção de placas-de-ferro. 
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 AVALIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TEORES DE CARBONO, 
NITROGÊNIO E FÓSFORO EM SEDIMENTOS SUPERFICIAS DA BAÍA DE 

TRAPANDÉ (SP)
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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo caracterizar os parâmetros geoquímicos espaço-
temporalmente  nos  sedimentos  superficiais  na  Baía  de  Trapandé,  através  das 
concentrações de carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P) totais. A distribuição do C 
e  P  não  demonstrou  variações  temporais  nem  espaciais  claras,  apenas  o  N 
apresentou diferenças na sua distribuição.

 
PALAVRAS CHAVE: Carbono, nitrogênio, fósforo, estuários. 
ABSTRACT
This study aimed to characterize the geochemical  parameters space-time surface 
sediments in the Trapandé of Bay by concentrations of carbon (C), nitrogen (N) and 
phosphorus  (P)  totals.  The  distribution  of  C  and  P  showed  no  clear  spatial  or 
temporal changes, only N showed differences in their distribution

KEY-WORDS:Carbon, nitrogen, phosphorus, estuary.

INTRODUÇÃO

Estuários são ambientes de transição entre os ecossistemas terrestres e marinhos. Desta 

forma, a matéria orgânica (MO) acumulada nos sedimentos de estuários é composta por 

uma mistura de material particulado e dissolvido proveniente de várias fontes autóctones e 

alóctones  (Alongi,  1997).  A  MO  autóctone  para  os  sedimentos  de  lagos  e  oceanos  é 

composta por detritos do fitoplâncton. Os detritos de plantas terrestres correspondem a uma 

importante  fonte  de  matéria  orgânica  alóctone.  Outra  fonte  alóctone  inclui  os  efluentes 

domésticos  e  industriais,  além  do  escoamento  superficial  (Middelburg  & 

Nieuwenhuize,1998).  A fração de matéria orgânica presente nos sedimentos está sujeita a 

variações ligadas à distribuição espacial e temporal de um modo mais acentuado que em 

sistemas costeiros. 

ÁREA DE ESTUDO
A  área  de  estudo  é  a  baía  de  Trapandé  situada  no  Sistema  Estuarino  -  Lagunar  de 

Cananéia  –  Iguape  que  se  localiza  no  litoral  Sul  de  São  Paulo  entre  as  coordenadas 

geográficas 24º 40’ S / 25º 05’ S de latitude, 47º 25’ W / 48º 10’W longitudes. A área total do 

sistema é  de aproximadamente  de 110 km².  O complexo estuarino  contém quatro ilhas 

principais, são elas: ilha Comprida, do Cardoso, de Iguape e Cananéia. Elas são separadas 

por  canais  que  se  comunicam  com oceano  através  de  três  desembocaduras:  barra  de 

mailto:liviahaubert@yahoo.com.br


Cananéia (porção central), barra de Icapara (ao norte) e barra da Ararapira (ao sul), sendo 

estas duas últimas menos importantes. Os principais canais são denominados de Mar de 

Cubatão e Mar de Cananéia, com 6 e 10 m de profundidade média, respectivamente, com 

uma abertura ao sul para a Baía de Trapandé com cerca 10 m de profundidade.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostragens foram realizadas em outubro de 2006 e em março de 2007. Os sedimentos 

superficiais foram amostrados com um pegador do tipo  Van Veen.  O desenho amostral 

abrangeu três setores ao longo gradiente de salinidade, sendo denominados de externo, 

médio e interno (E, M e I). Cada setor possui 3 transectos perpendiculares às margens dos 

estuários com 4 pontos amostrados. Desta forma, em cada estuário amostrou-se 36 pontos. 

Assim houve um total de 72 amostras coletadas. Os parâmetros determinados no sedimento 

e as suas respectivas metodologias adotadas foram: carbono orgânico total (COT) método 

de oxidação com dicromato de descrito por Strickland & Parsons (1972), nitrogênio e fósforo 

total (NT, PT) oxidação simultânea com persulfato de potássio conforme Grasshoff  et al., 

(1999),  carbonato de cálcio (CaCO3) e matéria orgânica (MO) diferença de massa antes 

após tratamento , análise granulométrica foi feita utilizando o método de  Suguio (1973). 

Para  a  avaliação  isoladamente  das  variáveis  e  as  suas  diferenças  entre  setores  e  as 

amostragens, foram utilizados gráficos do tipo Boxplot e para interação dos parâmetros foi 

aplicado uma análise de componentes principais (PCA) utilizado o software R. Os dados de 

granulometria foram analisados pelo software Sysgran 3.1 (Camargo, 2006).

. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os  sedimentos  da  baía  de  Trapandé  são  predominantemente  arenosos,  com  ocorrência  de 

pontual de locais com sedimentos finos. Os teores de CaCO3  foram quase sempre superiores à 

2%, chegando até 16% (Fig. 1A). Os teores de CaCO3 estiveram relacionados com a porcentagem 

de  finos  e  os  teores  de  MO nos  sedimentos.  Provavelmente,  esses  teores  mais  altos  foram 

devidos à presença de bancos com bivalves vivos. A matéria orgânica presente nos sedimentos 

esteve na faixa de 0,36 – 19,31 % e, na primeira amostragem, o seu teor apresentou uma maior 

variação (Fig. 1B). De forma geral, os maiores valores estão relacionados à maior quantidade de 

finos nos sedimentos. O COT esteve na faixa de 0,3- 3,1%, sendo que no mês de março verificou-

se uma maior amplitude dos teores. Esses maiores valores de COT em relação ao restante pode 

estar indicando que nessa região a MO depositada foi menos degradada na coluna da água e na 

superfície da coluna sedimentar. A concentração de N total variou de a não detectáveis no verão 

a 3 mg g-1 ao longo da baía de Trapandé nas duas amostragens realizadas. No presente estudo, 

as maiores concentrações ocorreram na amostragem de primavera no setor externo e interno e o 

mediano não apresentou variação temporal. Parte do conteúdo de N nos sedimentos pode estar 



sendo liberado na forma de N- amoniacal devido à decomposição da MO em ambientes óxicos, 

por  isso  os  valores   não  detectáveis. A  amplitude  das  concentrações  de  fósforo  total  nos 

sedimentos superficiais da baía de Trapandé foi de 0,19 – 3,34 mg g-1.

A B C

D E F

Figura 1- Gráficos do tipo Box-plot para os teores de sedimentos finos, MO e CaCO3, e as 
concentrações em mg g-1 de COT, NT e PT , nos setores (E, M, I) e período março e 

outubro (M, O).

Os teores de fósforo total nos sedimentos estão diretamente associados à porcentagem de finos e 

à  matéria  orgânica  e  correlacionados  negativamente  com o COT. A análise  de componentes 

principais (PCA) para os parâmetros sedimentares é apresentada na figura 2, identificadas pelo 

setor (E, M e I) e o mês da amostragem. A análise dos componentes principais explicou um total 

de  67,3% da  variabilidade  dos  dados.  As  variáveis  porcentagem  de  finos,  matéria  orgânica, 

CaCO3,  influenciam  principalmente  o  componente  1  que  representa  48,4% da  explicação.  O 

segundo componente, com explicação de 18,9% tem as concentrações de N e P total  sedimentar 

como variáveis  mais  relacionadas.  Como característica geral,  os parâmetros geoquímicos não 

apresentaram variação temporal nem espacial entre os setores.



Figura 2- Análise de componentes principais (PCA)

CONCLUSÃO

Não  foram  encontradas  variações  temporais  nem  espaciais  acentuadas  da 

distribuição do COT e PT devido, provavelmente, a uma predominância de areia fina, o que 

indica um processo hidrodinâmico semelhante.  Apenas o NT apresentou uma variabilidade 

temporal  em  relação  aos  setores  devido  à  perda  de  parte  do  nitrogênio  que  foi 

remineralizado para coluna da água.  O elemento P foi o que apresentou correlação direta 

com os teores de MO e com os sedimentos finos. Isto se deve provavelmente a afinidade do 

fósforo dissolvido inorgânico com material particulado em suspensão principalmente com as 

argilas e certas frações de MO que o adsorvem, promovendo a sedimentação desse P que 

se tornou particulado.
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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho foi reportar as concentrações de Cd, Zn e Cu 

presente na glândula digestiva (DG) da ostra C. rhizophorae na Baía da Ilha Grande 
(BIG), Sepetiba (BS) e Guanabara (BG) e relacionar com as concentrações 
encontradas nos sedimentos superficiais. Foram encontradas diferenças significativas 
de todos os metais acumulados entre os locais de coleta, com exceção do cobre entre 
BS e BG. Foram encontradas também boas correlações lineares de Cd e Zn entre a 
GD e o sedimento. As diferenças significativas encontradas provavelmente refletem de 
uma maneira geral as características distintas das três baías estudadas quanto ao 
histórico de contaminação e a biodisponibilidade de metais traço. As relações 
encontradas entre Zn e Cd acumulados na GD de C. rhizophorae e o sedimento, 
mostram que este específico tecido é um potencial indicador de contaminação destes 
elementos no sedimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Metais traço; Crassostrea rhizophorae; Sedimento 
 
 
ABSTRACT 
The purpose of this work was reported concentrations of Cd, Zn and Cu present in 
digestive gland (DG) of the oyster C. rhizophorae in Ilha Grande (BIG), Sepetiba (SB) 
and Guanabara Bays (BG) and correlate it with the concentrations found in bottom 
sediments. Significant differences were found for all the metals from the sample places, 
except to copper between BS and BG. We also found good linear correlations of Cd 
and Zn between DG and sediment. The significant differences probably reflect of 
general way the characteristics of the three bays studied about the history of 
contamination and bioavailability of trace metals. The relationship found between Zn 
and Cd accumulated in DG of C. rhizophorae and sediment show that this specific 
tissue is a potential indicator of trace metal contamination in sediment. 
 
KEYWORDS: Trace Metals; Crassostrea rhizophorae; Sediment 

 

Introdução 
No Brasil, a ostra Crassostrea rhizophorae vem sendo amplamente utilizada 

para avaliar a contaminação em diferentes ecossistemas. C. rhizophorae possui uma 

alta taxa de filtração, grande capacidade de bioacumular metais e uma elevada 

mailto:rwanick@gmail.com
mailto:rccordeiro@geoq.uff.br
mailto:camilalobot@yahoo.com.br
mailto:leonardorural@gmail.com
mailto:eliane.padua@gmail.com


distribuição geográfica ao longo da costa brasileira, sendo considerada como uma 

relevante espécie sentinela para avaliar a contaminação por metais traço (Rebelo et 
al., 2003). 

A utilização de específicos tecidos, como a glândula digestiva (GD), pode ser 

mais adequada para avaliar a contaminação por metais no ambiente (Soto et al., 
1997). Em muitos moluscos, incluindo as ostras, a GD é a principal via de acúmulo de 

metais nos tecidos (Metian et al., 2008). Mesmo sendo reportado o importante papel 

da GD no acúmulo de metais em moluscos, não há registro na literatura de trabalhos 

que utilizam especificamente este tecido na ostra C. rhizophorae para estimar a 

contaminação por metais traço no ambiente marinho costeiro. 

 

Parte Experimental 
 
 

As coletadas das ostras e das amostras de sedimentos superficiais 

foram realizadas em fevereiro de 2007 na Baía da Ilha Grande -BIG (23º 10´S e 

44º 41´W), Baía de Sepetiba -BS (22º 56´S e 43 51´ºW) e Baía de Guanabara -

BG (22º 49´S e 43º 10´W) (Figura 1).  

 

 
Figura 1 Localização da Baia da Ilha Grande (BIG), Baía de Sepetiba (BS) e Baía de 

Guanabara (BG) no litoral fluminense. 

 

Os organismos (n=10 para cada região estudada e com 5 cm de comprimento 

de concha) foram coletados em períodos de maré baixa. Logo após a retirada do 

substrato rochoso, as ostras foram transportadas imediatamente para o laboratório. os 

tecidos foram pesados (250 mg) e secos ( 48 h a 60 ºC) antes de serem submetidos a 

digestão ácida em forno de microondas. Para o procedimento de coleta do sedimento 

foi utilizada uma draga do tipo Eckman. Cerca de 1 g de amostra foi seca (48 h a 60º 



C) para cada ponto e, posteriormente, macerada em mortar de porcelana antes de 

serem submetidas à digestão ácida em forno de microondas. 

A extração ácida nas amostras de sedimentos foi realizada de acordo com o 

método EPA 3051. A determinação de cádmio, cobre e zinco foi realizada em um 

espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma de argônio indutivamente 

acoplado- ICP OES (Jobin Yvon, modelo Ultima 2).  
 

Resultados e Discussão 
 

As medianas das concentrações de cádmio, cobre e zinco encontradas 

na glândula digestiva de C. rhizophorae e os valores destes elementos 

encontrados nos sedimentos são apresentados na tabela 1 e na figura 2. 
 
Tabela 1. Concentração de cádmio, zinco e cobre na GD das ostras e no sedimento na Baía da 
Ilha Grande (BIG), Sepetiba (BS) e Guanabara (BG). Sed= sedimento. 

 BIG BG BS 

Metais (ppm) GD (máx-mín) Sed GD (máx-mín) Sed GD (máx-mín) Sed 
Cádmio     4,4 (8,4-2,6) 1,7 0,4 (0,83-0,11) 0,3 1,2 (1,6-0,9) 0,8 

Zinco 256 (522-195) 85 3.081(4.930-929) 107 11.643 (18.803-4.694) 200 

Cobre 24,5 (35-0,05) 9,3 75,5 (57,7-4,80) 32 79,5 (111-56) 14 
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Figura 2. Gráficos expressando as Concentrações de cádmio, zinco e cobre na GD das ostras  
e no sedimento na Baía da Ilha grande, Sepetiba e Guanabara. Sed= sedimento. 



Os valores dos metais acumulados na GD das ostras foram 

significativamente diferentes (p<0,05) entre três pontos de coleta, exceto para o 

elemento cobre entre a Baía de Sepetiba e Baía de Guanabara (tabela 2).  

 
Tabela 2.  Comparação dos metais na GD entre BIG, BS e BG através do teste não 

paramétrico de Kruskal-Whallis. 

 

Comparação Cd Zn Cu 
BIG vs. BS P<0,05 P<0,001 P<0,001 
BIG vs. BG P<0,001 P<0,05 P<0,001 
BS vs. BG P<0,05 P<0,05 P>0,05 (ns) 

Dentre as diferenças encontradas, podem ser destacadas: Cd entre BIG e BG; 

Zn entre BIG e BS; Cu entre BIG e BS e Cu BIG e BG, todas extremamente 

significativas (p< 0,001). 

As diferenças significativas encontradas provavelmente refletem de uma 

maneira geral as características distintas das três baías estudadas quanto ao histórico 

de contaminação e a biodisponibilidade de metais traço. As relações lineares 

encontradas entre Zn e Cd, acumulados na glândula digestiva de C. rhizophorae, e o 

sedimento (Figura 3) mostram que este específico tecido é um potencial indicador de 

contaminação destes elementos no sedimento superficial.  
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Figura 3. Correlações lineares de Cd, Zn e Cu entre os metais acumulados na GD e nos 

sedimentos. 
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RESUMO 
Estudos texturais e morfológicos de cristais de zircão de leucogranitos peraluminosos, 

do embasamento do Cinturão Gurupi, por catodoluminescência e imagens por elétrons 
retroespalhados, aliados aos dados químicos semi-quantitativos (EDS), mostram o caráter 
complexo desses minerais. Verificou-se que a maioria dos cristais exibe núcleos magmáticos 
zonados e graus variados de sobrecrescimentos, corrosão, reabsorção e metamitização, além 
de variações químicas significativas. Os dados foram comparados com os resultados 
geocronológicos dos cristais estudados permitindo a separação de populações de 
características similares (núcleos herdados, sobrecrescimentos, metamitização).  
 
Palavras chaves: Cinturão Gurupi, leucogranitos, zircão, catodoluminescência. 
 
ABSTRACT 

Morphologic, textural and semi-quantitative (EDS) studies were performed in zircon 
crystals from peraluminous leucogranites of the basement of the Gurupi Belt. The studied 
crystals show complex morphologic and internal textural features, such as nucleus with 
magmatic zoning and variable degrees of overgrowth, corrosion, resorption, metamictization and 
significant chemical variations. Combined with geochronological results it was possible to 
individualize populations with consistent common characteristics. 
 
Keywords: Gurupi Belt, leucogranites, zircon, cathodoluminescence. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O cinturão neoproterozóico Gurupi apresenta em seu embasamento uma série de 

corpos de leucogranitos paleoproterozóicos (2100-2060 Ma, Palheta 2001, Klein et al 2009), 
como muscovita-granitos peraluminosos, tipo S, com contribuições crustais de origem e idades 
variadas (arqueanas e paleoproterozóicas) Klein et al (2009). Esse tipo de contexto costuma se 
refletir na presença de populações complexas de zircão, que muitas vezes dificultam a 
interpretação de dados geocronológicos. Este trabalho se propõe a investigar cristais de zircão 
de três corpos de leucogranitos, Igarapé Fogão, Japiim e Tamancuoca, recentemente 
identificados pela CPRM/Serviço Geológico do Brasil (Klein et al 2009), por meio de imagens 
por elétrons retro-espalhados (backscattered electrons–BSE), catodoluminescência (CL) e 
análises químicas semi-quantitativas, obtidas por espectrometria de dispersão de energia (EDS) 
no microscópio eletrônico de varredura (MEV), como forma de dar suporte às interpretações 
geocronológicas desses granitóides. 

 



CARACTERÍSTICAS DOS GRANITOS 
Os zircões estudados foram obtidos em amostras dos granitos peraluminosos Igarapé 

Fogão, Japiim e Tamancuoca, cujas idades foram reportadas por Klein et al (2009). Estes 
granitos estão associados espacialmente, embora com relações complexas, às rochas 
supracrustais do Grupo Gurupi. Formam corpos alongados segundo NW-SE e são normalmente 
deformados, devido a sua estreita relação com zonas de cisalhamento. Petrograficamente são 
semelhantes e compostos por quartzo, microclínio e plagioclásio, além de biotita e muscovita. 
Morfologicamente esses minerais variam de subédricos a anédricos, exibindo texturas 
granulares, interlobadas e poligonais. Datações geocronológicas preliminares obtidas por meio 
da metodologia U-Pb em zircão (LA-ICP-MS e TIMS) apontam idades de 2019 ± 25 Ma para o 
granito Igarapé Fogão, 2082 ± 18 Ma para o granito Japiim e 2090 ± 7 Ma para o granito 
Tamancuoca (Klein et al 2009). Entretanto, Klein et al (2009) verificaram a presença de 
heranças arqueanas e paleoproterozóicas.  
 
MORFOLOGIA E TEXTURAS DOS CRISTAIS DE ZIRCÃO 

Os cristais de zircão do granito Igarapé Fogão são euédricos a subédricos, 
dominantemente prismáticos, curtos e alongados e subordinadamente piramidais. Exibem 
zoneamentos magmáticos bem definidos, além de zoneamentos convolutos, com alguns cristais 
apresentando porções recristalizadas (pós-magmáticas). Cristais com porções metamíticas 
apresentam alta luminescência nas imagens por CL e geoquimicamente um leve 
enriquecimento nas concentrações médias de Hf, U e Pb. 
 O granito Japiim contém zircões variando de euédricos a anédricos, com cristais 
prismáticos apresentando um zoneamento composicional bem definido. Há também cristais 
com zoneamentos irregulares e convolutos, ou ainda, zoneamentos concêntricos apenas no 
núcleo ou nas bordas de alguns cristais. Outros cristais apresentam feições de 
sobrecrescimento e a maioria deles está intensamente fraturada e corroída, não exibindo neste 
caso, nenhum zoneamento. 

Os zircões fortemente corroídos apresentam porções mais claras nas imagens por BSE, 
contendo elevados teores de Hf, Pb e U. Porções exibindo forte luminescência nas imagens por 
CL indicariam provável metamitização e contaminação por elementos Terras Raras. Análises 
realizadas nas bordas e núcleos apresentaram um leve enriquecimento nestes elementos. 
 No Granito Tamancuoca os cristais de zircão possuem várias formas e texturas. Variam 
de euédricos a anédricos, com hábitos prismáticos curtos e alongados, zoneamentos 
concêntricos, irregulares, difusos e convolutos, conforme Corfu et al (2003). Cristais exibindo 
feições de sobrecrescimento também ocorrem. Nas imagens obtidas por CL observa-se a 
presença de núcleos luminescentes subarredondados e zonados, envolvidos por mantos de 
sobrecrescimento prismático não-luminescentes (escuros). As concentrações de Hf, U, Pb, Th e 
Nb nessas bordas de sobrecrescimento diferem daquelas obtidas nos núcleos e bordas mais 
claras. 
 
DISCUSSÃO 
 

Os dados texturais, morfológicos e geoquímicos semi-quantitativos foram comparados 
às populações com idades distintas individualizadas por Klein et al (2009). 

 Para o Granito Igarapé Fogão foi possível separar 3 grupos, nomeados como núcleo 
concordante, núcleo concordante paleoproterozóico e borda. As concentrações químicas 
médias, obtidas por EDS, foram: Hf com 1,14% e razões Zr/Hf de 47,97, U com 0,10%, Pb com 
0,97% e Th 0,13%, com razão média Th/U de 0,61%. Os zircões que representam o núcleo 
concordante paleoproterozóico apresentam teor médio de Hf de 1,30% com razão média Zr/Hf 
de 41,90, U com 0,11%, Pb, 1,12% e Th, 0,16%, com razão média Th/U de 0,96. Os zircões do 
grupo borda, composicionalmente, apresentam um leve enriquecimento nas concentrações 



médias de Hf, U e Pb quando comparados aos resultados obtidos para os outros grupos. Os 
teores obtidos nas bordas destes cristais foram: 1,57% para o Hf, 0,14% de U, 1,04% de Pb e 
0,18% para o Th, com razões Zr/Hf e Th/U de 35,35 e 0,97, respectivamente. 

No Granito Japiim, foram separados 3 grupos, denominados de herança arqueana, 
núcleo concordante paleoproterozóico e borda  concordante paleoproterozóica. Os zircões do 
grupo herança arqueana apresentam teor médio de Hf de 3,31% gerando uma baixa razão 
Zr/Hf (13,53), U com 0,70%, Th, 0,21% e razão Th/U de 0,31. Os zircões pertencentes ao grupo 
núcleo concordante paleoproterozóico possuem 1,27% de Hf, 0,16% de U, 0,80% de Pb e 
0,20% de Th, com razões Zr/Hf de 41,72 e Th/U de 1,38 e, para os cristais do grupo borda 
concordante paleoproterozóica, as concentrações médias de Hf, U, Pb e Th foram 0,90%, 
0,25%, 0,67%, 0,12%, respectivamente, e razões Zr/Hf de 58,49 e Th/U de 0,57.  
 Para o Granito Tamancuoca também foram separados 3 grupos, denominados, zircão 
concordante, herança paleoproterozóica e borda. Os cristais do grupo zircão concordante 
variam de euédricos a subédricos, as concentrações médias de Hf, U, Pb e Th foram de 1,32%, 
0,14%, 0,91%, 0,16%, 42,71% e 2,32%, respectivamente. Os zircões do grupo herança 
paleoproterozóica apresentam 1,61% de Hf e razões Zr/Hf de 32,86, 0,34% de U, 0,89% de Pb 
e 0,09% de Th, com razões Th/U de 0,56. Os zircões do grupo borda apresentaram os 
seguintes teores: 1,74% de Hf, 0,68% de U, 0,90% de Pb e Th com 0,08%, as razões Zr/Hf e 
Th/U são 27,37 e 0,15, respectivamente.  

Estes resultados comprovam a necessidade de um estudo detalhado dos cristais de 
zircão para auxiliar a interpretação geocronológica desses granitóides, pois a complexidade não 
se limita à sua geoquímica, resumida na tabela 1, mas também à sua textura e morfologia.  

 
  
Tabela 1. Classificação dos grupos de zircão dos granitóides estudados com seus respectivos 

teores médios (% em peso) obtidos por análises por EDS. 
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*Núcleo Nucleo concordante Herança Nucleo concordante Borda concordante Zircão Herança

paleoproterozóico paleoproterozóico arqueana paleoproterozóico paleoproterozóica concordante paleoproterozóica

Hf 1,14 1,30 1,57 3,31 1,27 0,90 1,32 1,61 1,74

U 0,10 0,11 0,14 0,70 0,16 0,25 0,14 0,34 0,68

Pb 0,97 1,12 1,04 0,56 0,80 0,67 0,91 0,89 0,90

Th 0,52 0,16 0,18 0,21 0,20 0,12 0,16 0,09 0,08

Zr/Hf 47,97 41,90 35,35 13,53 41,72 58,49 42,71 32,86 27,37

Th/U 0,61 0,96 0,97 0,31 1,38 0,57 2,32 0,56 0,15

* Não utilizado no cálculo da idade
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Resumo 

Na região amazônica ocorrem solos escuros chamados de “terra preta de índios” altamente 

férteis, contrastantes com os solos vizinhos. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dos 

estoques de carbono e nitrogênio na agregação de solos arqueológicos amazônicos. Estudou-

se dois solos arenosos (P01 e P02) submetidos a tempos diferentes de pousio (10 e 20 anos) 

após terem sido altamente impactados pelo cultivo agrícola intenso por décadas. O diferenciado 

tempo de pousio não representou qualquer melhoria na agregação dos solos. Não foi 

encontrada nenhuma correlação significativa entre os altos teores de carbono e a estabilidade 

de agregados dos solos estudados. 

 

 

Palavras-chave: Terra preta de índio, solos florestais, estabilidade de agregados, matéri 

 

 

Abstract 

Most of cultivatable soils in the Amazon region are acid, with low capacity of exchange cations 

(CEC) and low fertility. The Archeological soils studied (areas P01 and P02) was typical of the 

Amazonian biome, Sandy loam for P01 and Loamy sandy for P02. Samples were taken from two 

adjacent areas (P01 and P02) under 10 and 20 years' growth of secondary in areas P01 and 



P02. The soil organic matter content has not been found to be one of the main factors controlling 

the wet aggregate stability in these soils 

 

 

Keywords: Terra Preta de índio; Forest soil; Aggregate Stability, carbon and nitrogen’s stocks. 

 

 

Introduction 

 

Most of cultivatable soils in the Amazon region are acid, with low capacity of exchange 

cations (CEC) and low fertility. The ground is, therefore, a limiting factor for the productivity and 

sustentability of agricultural production systems in this region (Cunha, 2005; Soares, 2007). In 

this same region highly fertile dark coloured soils occur. These are denominated; "terra preta do 

índio" (TPI) and generally have high contents of P, Ca, Mg Zn, Mn and stable organic matter. 

It should be emphasized that the organic matter in TPIs is as much as six times more 

stable than that in adjacent soils with no anthropogenic A horizon. The conversion of forests and 

pasturelands into croplands known to deteriorate soil properties, especially reduce soil organic 

matter (SOM) and changes in distribution and stability of soil aggregates. The loss of SOM with 

cultivation is connected to the destruction of macroaggregates, as a result, soil becomes more 

susceptible to erosion since macroaggregates are disturbed. 

Soil aggregation may be determined by fractioning the soil material into aggregate 

classes by wet sieving. Physical disturbance of soil structure (e.g. through tillage) has resulted in 

decreasing aggregate stability, paralleled by a loss of SOM, indicating a link between SOM and 

soil aggregate dynamics. 

The objective of the study was to compare the influence of carbon and nitrogen stocks in 

effect of two different times of under current uncultivated vegetation cover on aggregation on 

Terra preta de índio sites under secondary forest in the amazonian region of the Brazil.  

 

Materials and methods 

 

The Archeological soils studied (areas P01 and P02) was typical of the Amazonian biome, 

Sandy loam for P01 and Loamy sandy for P02. Samples were taken from two adjacent areas 

(P01 and P02) under 10 and 20 years' growth of secondary in areas P01 and P02, respectively. 

Eight replicate soil samples for aggregate stability analysis, were collected from each depths (0–



5, 5–10, 10–20 and 20–40 cm), from four pits of 1 m2 dug to 0.5 m in each area (P01 and P02). 

The field sampling procedure is of great importance in the evaluation of soil aggregation. In 

Brazil, the general procedure for soil sampling includes the use of a shovel and further crumbling 

by hand to pass a 4.76 mm sieve before wet sieving. 

 

Results and discussion 

 

No significant differences were found in macro or microaggregate contents of any of the 

layers, between area P01 and P02 (table 1). The amount of soil in biggest aggregates slightly 

decreased at depth (approximately 8% decrease at 10–20 cm compared to the 0–5 cm layer). 

About 90% of the soils mass was incorporated in aggregates but was incorporated mainly in the 

small aggregate size class, indicating weak macroaggregation.  

 

Table 1. Size distribution of aggregates (g kg−1 soil) of Terra Preta de Índio. 

 

Area Macroaggregates Microaggregates 

 19 – 0.25 (mm) 0.25 – 0.053 (mm) 

0 – 5 (cm)   

P01 790 ± 12 a 161 ± 35 a 

P02 786 ± 48 a 136 ± 61 a 

5– 10cm)   

P01 726 ± 36 a 198 ± 34 a 

P02 756 ± 56 a 167 ± 41 a 

10 – 20 (cm)   

P01 713 ± 57 a 184 ± 17 a 

P02 745 ± 23 a 175 ± 33 a 

20 – 40 (cm)   

P01 745 ± 71 a 179 ± 72 a 

P02 697 ± 54 a 198 ± 58 a 

 

 

The table 2 shows C contents in the profile of area P01 varied between 23.0 and 13.7 

g.kg-1, considered a medium content for the 0 - 40 cm depth range, whereas those in the profile 



from area P02 varied between 41.0 and 15.5 g kg-1, indicating a content considered high in the 

first 5 cm of soil, and medium in the range 5 – 40 cm. 

The table 2. Carbon and nitrogen stocks of terra preta de indio. 

Depth  

Sample 

Carbon Nitrogen C/N Carbon Nitrogen 

Cm ..................g kg -1 ………….  .................Mg ha -1 ................ 

P01 

0 – 5 23,0 ± 6,0 aA 0,9 ± 0,4 aA 27,0 ± 8 aA 12,5 ± 3,1 aA 0,5 ± 0,2 aA 

5 – 10 16,0 ± 0,6 aA 1,3 ± 0,5 aA 15,0 ± 8 aA 9,8 ± 0,4 aB 0,8 ± 0,3 aA 

10 – 20 16,0 ± 2,0 aA 1,2 ± 0,4 aA 16,0 ± 5 aA 19,0 ± 2,7 aC 1,3 ± 0,5 aA 

20 - 40 13,7 ± 1,0 aA 0,7 ± 0,3 aA 22,0 ± 6 aA 34,0 ± 2,8 aD 1,7 ± 0,8 aA 

P02 

0 – 5 41,0 ± 9,0 bB 2,2 ± 1,1 aA 25,0 ± 18 aA 19,8 ± 4,1 bA 1,1 ± 0,5 aA 

5 – 10 21,0 ± 3,0 bA 1,2 ± 0,5 aA 22,0 ± 13 aA 10,6 ± 1,5 aB 0,6 ± 0,3 aA 

10 – 20 21,0 ± 3,0 bA 1,5 ± 0,2 aA 14,0 ± 2 aA 23,5 ± 3,1 aA 1,6 ± 0,2 aA 

20 - 40 15,5 ± 2,2 bA 0,9 ± 0,2 aA 18,0 ± 3 aA 34,4 ± 4,8 aC 2,0 ± 0,4 aA 

 

 

Conclusions 

 

The soil organic matter content has not been found to be one of the main factors 

controlling the wet aggregate stability in these soils, because no significant relationships were 

found between the organic matter content and the aggregate size distribution. 
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RESUMO 

Este trabalho compreende análises de Elementos Terras Raras (ETR) em rochas 
plutônicas e vulcânicas da Suíte Vauthier, Dom Pedrito/RS. Os ETR são comparados com o 
padrão de rochas vulcânicas e plutônicas de suítes cálcio-alcalina a shoshonítica do escudo 
do RS. Petrograficamente foram reconhecidos (1) quartzo-monzonitos (enclaves 
microgranulares máficos - emm), (2) andesitos e (3) monzogranitos. O padrão dos ETR da 
Suíte Vauthier é homogêneo e inclina ERTL em relação aos ERTP, que é acompanhado 
pelo aumento no teor dos ETRs totais. Termos mais fracionados, provavelmente os 
enclaves máficos, ao contrário do esperado, apresentam uma leve anomalia negativa de Eu. 
Os padrões de ETR observados são bem diferentes dos obtidos em suítes alcalinas (e.g. 
granitos Saibro e Jaguari) no RS. As análises têm padrões de ETR similares com os de 
rochas com afinidade shoshonítica da Fm. Hilário (e.g. Associação Shoshonítica de Lavras 
do Sul, Platô do Taquarembó, Monzogranito Santa Rita e Maciço Granítico Santo Antônio). 
A afinidade cálcio-alcalina a shoshonítica da Suíte Vauthier sugere que essa é 
correlacionável temporalmente ao magmatismo shoshonítico (ca. 600Ma) do Escudo Sul-rio-
grandense. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Suíte Vauthier, Formação Hilário, Elementos Terras Raras 

 

ABSTRACT 

This paper comprises REE data on plutonic and volcanic rocks from Vauthier Suite, 
Dom Pedrito/RS. The obtained data was compared with other REE patterns of volcanic and 
plutonic rocks with calc-alkaline to shoshonitic affinities from Rio Grande do Sul. It were 
recognized (1) quartz-monzonites (microgranular mafic enclaves – mme), (2) andesites and 
(3) monzogranites. The REE pattern from Vauthier Suite is homogeneous and sloped LREE 
in relation to HREE, which is followed by higher REEt contents. Strongly fractionated rocks, 
probably mme (on the contrary that was expected), show slight negative Eu anomaly. The 
obtained REE patterns are very different to those obtained for regional alkaline suites (e.g. 
Saibro and Jaguari granites). Results show that REE patterns from Vauthier Suite are similar 
to those obtained for shoshonitic rocks from Hilário Fm. (e.g. Lavras do Sul Shoshonitic 
Association, Taquarembó Plateau, Santa Rita Monzogranite and Santo Antônio Granitic 
Massif). The calc-alkaline to shoshonitic affinity of Vauthier Suite suggests its temporal 
correlation with the shoshonitic magmatism (ca. 600Ma) within the Sul-rio-grandense Shield. 
 

KEYWORDS: Hilário Formation, Vauthier Suite, Rare Earth Elements 

 

INTRODUÇÃO 

O vulcanismo neoproterozóico do Rio Grande do Sul (Bacia do Camaquã) é 

constituído por associações magmáticas que evoluem de cálcio-alcalinas a shoshoníticas e 

até alcalinas. As rochas vulcanogênicas ácidas a básicas da Fm. Hilário (Ribeiro & Fantinel 
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1978) representam rochas de afinidade shoshonítica, assim como o núcleo do Complexo 

Granítico de Lavras (Nardi 1984), o Monzogranito Santa Rita (Naumann 1984) e o Maciço 

Granítico Santo Antônio (Barros & Nardi 1994). 

Neste trabalho são apresentados dados geoquímicos preliminares dos padrões de 

Elementos Terras Raras (ETR) da Suíte Vauthier obtidos durante mapeamento geológico da 

Folha Lagoa da Meia Lua (1:100.000) pela CPRM. Estes são comparados com o padrão de 

rochas vulcânicas e plutônicas de suítes cálcio-alcalina a shoshonítica do escudo do RS. 

 
CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

O Escudo Sul-rio-grandense (ESRG), parte da Província Mantiqueira (Almeida et al. 

1977), é compartimentado em quatro unidades geotectônicas (Chemale Jr. 2000): Bloco 

Taquarembó (BT) e os Cinturões Vila Nova (CVN), Tijucas e Dom Feliciano (Fig. 1A). A área 

de estudo se localiza no Bloco Taquarembó (sudoeste do ESRG), composto 

predominantemente por rochas paleoproterozóicas do Complexo Granulítico Santa Maria 

Chico (CGSMC; Nardi & Hartmann, 1979) que foram retrabalhadas durante o Ciclo 

Brasiliano, incluindo intrusões de granitóides e recobrimento por rochas vulcano-

sedimentares tardi- a pós-orogênicas em relação ao mesmo evento (Chemale Jr. 2000). 

 

GEOLOGIA DA ÁREA 

A Suíte Vauthier, denominada anteriormente de “Suíte Sub-vulcânica Vauthier” por 

Hartmann & Nardi (1982), compreende predominantemente dacitos e riodacitos isótropos e 

porfiríticos intrusivos no CGSMC. Esta foi correlacionada geoquimicamente pelos autores 

com a Suíte Santo Afonso (subalcalinas geradas em ambiente distensivo, cratônico). 

 

Suíte Vauthier 

Petrograficamente foram reconhecidos três grupos: (1) quartzo-monzonitos (enclaves 

microgranulares máficos - emm), (2) andesitos e (3) monzogranitos. O primeiro grupo 

corresponde a rochas porfiríticas (localizadamente glomeroporfiríticas). Os fenocristais (1 a 

2mm) de plagioclásio e, subordinadamente, de hornblenda ocorrem imersos em matriz 

fanerítica de plagioclásio, KF, quartzo, hornblenda e biotita (ambos parcialmente 

cloritizados). Os acessórios são titanita, apatita e opacos. 

O segundo grupo constitui-se de rochas vulcânicas a subvulcânicas porfiríticas de 

composição andesítica (fenocristais de plagioclásio e hornblenda) e subordinadamente 

basáltica (fenocristais de plagioclásio e clinopiroxênio). A matriz é fina a microcristalina. 

O terceiro grupo compreende rochas plutônicas a subvulcânicas, de composição 

monzogranítica-riodacítica contendo plagioclásio, quartzo, KF, hornblenda e/ou biotita. 

Como acessórios destaca-se a presença de allanita, além de titanita, apatita e zircão.
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Figura 1. A. Compartimentação tectônica do escudo Sul-rio-grandense. (Modificado de Chemale Jr. 

2000). Em detalhe a área da figura 1B; B. Localização da Suíte Vauthier. 

 

GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS (ETR) 

Figura 2. Comparação dos padrões de elementos terras raras (ETR) das rochas da Suíte Vauthier 
(Fig. 2A) com as rochas da Região do Platô do Taquarembó (Wildner et al. 1999) (Figs. 2B, C e 
D) e rochas graníticas de afinidade shoshonítica (Fig. 2E) e alcalina (Fig. 2F) do RS. 

 

O padrão dos ETRs Suíte Vauthier (Fig. 2A) é bastante homogêneo e levemente 

inclinado. O aumento da inclinação na direção dos ETRs é acompanhado pelo aumento no 



teor dos ETRs totais. Os termos mais fracionados, provavelmente os enclaves máficos, são 

os que apresentam uma leve anomalia negativa de Eu (Fig. 2B).  

A semelhança com outras suítes shoshoníticas do RS pode ser vista na comparação 

com as rochas do Platô do Taquarembó, (Wildner et al. 1999; Figs. 2B, 2C e 2D) ou com as 

rochas graníticas de mesma afinidade, como no caso dos granitos Santo Antônio e Santa 

Rita (Fig. 2E). O padrão dos ETRs de algumas rochas graníticas de afinidade alcalina, 

granitos Jaguari e Saibro, estão colocados da figura 2F, mostrando comportamento diferente 

do encontrado para a Suíte Vauthier. 

 

CONCLUSÕES 

O padrão dos elementos terras raras da Suíte Vauthier apresentam padrões de ETR 

compatíveis com rochas cálcio-alcalina a shoshonítica. Esses padrões são semelhantes aos 

encontrados na Formação Hilário por outros autores, como as rochas vulcânicas 

shoshonítica do Platô do Taquarembó e granitóides de mesma afinidade no RS. As 

similaridades geoquímicas são sugestivas que a Suíte Vauthier é temporalmente 

correlacionável ao magmatismo shoshonítico do ESRG (ca. 600Ma). 
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ESTIMANDO OS COMPORTAMENTOS DE SORÇÃO/DESORÇÃO DE CARBONO 
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RESUMO: 
Áreas alagáveis podem ser definidas como áreas periodicamente inundadas pela 
expansão/afloramento de águas superficiais e/ou freáticas. Nesses sistemas são esperadas 
a deposição e liberação de materiais dissolvidos e particulados, os quais são tipicamente 
vetorizados pela expansão e retração sazonal de águas continentais (ex. rios, lagoas). 
Nesse contexto, o escopo deste estudo consistiu em estimar, comparativamente, a 
capacidade de solos oriundos de áreas alagáveis em liberar carbono orgânico dissolvido 
(COD) em meio aquoso. Os parâmetros, conteúdo de carbono orgânico solúvel em água, 
WSOC, e coeficiente de sorção, ks, foram estimados via modelagem não linear, de acordo 
com Tao e Lin (2000) As concentrações de COD variaram entre 0,44 mg.L-1 e 2,05 mg.L-1, 
Os valores de WSOC acompanharam o mesmo padrão entre as amostras, variando entre 
um mínimo de 0,0077mg.g-1 e um máximo de 0,0349mg.g-1.  
 
PALAVRAS-CHAVE: áreas alagáveis, solo, carbono orgânico solúvel em água, ks. 
 
ABSTRACT: 
Floodplains can be defined as areas that are periodically inundated or saturated by surface 
or emerging ground water. In such areas the deposition and releasing of particulate and 
dissolved materials are expected due to climatic-mediated expansion and retraction of 
riverine and/or lake waters. In this study we carried out an experiment aiming to estimate the 
capability of soil samples collected at a floodplain site in transferring dissolved organic 
carbon (DOC) to water milieu. The parameters, water soluble organic carbon, WSOC, and 
coefficient of sorption, ks, were estimated via non-linear modeling, according to Tao and Lin 
(2000). The concentrations of COD varied between 0,44 mg.L-1 and 2,05 mg.L-1. The valors 
of WSOC accompanied the same pattern between the samples, varying in a minimum of 
0,0077 mg.g-1 and a maximum of 0,0349mg.g-1. 
 
KEYWORDS: floodplains, soil, water soluble organic carbon, ks. 
 

 Introdução: 

 

Áreas alagáveis podem ser definidas como zonas de transição entre ambientes 

aquáticos e terrestres nas quais se observam periódicos processos de inundação por águas 

naturais. Esses processos hidrológicos são tipicamente modulados pela sazonalidade 

climática dos períodos úmido e seco. Através da expansão e retração das águas, são 

propiciadas a troca de nutrientes com deposição e liberação de materiais dissolvidos e 

particulados nos sistemas água-sólidos (Tockner et al., 1999; Sparks, 1995). A liberação e 

retenção de nutrientes pode, por sua vez, afetar o metabolismo de ecossistemas aquáticos. 



Alterações referentes à suficiência/deficiência de nutrientes pode estimular/limitar a 

produtividade primária e a densidade de biomassa (Tuttle et al., 2008) e, 

consequentemente, influenciar o status trófico de um corpo d’água (Arbuckle et al., 2001). A 

matéria orgânica dissolvida representa um importante pool de carbono orgânico, e este pode 

formar organo-complexos com nutrientes e metais, afetando a solubilidade, transporte e 

ciclagem de nutrientes (Fernandes et al. , 2008). Considerando a interdependência dos 

ciclos biogeoquímicos referentes a elementos bioativos (ex. macronutrientes), assume-se 

que a matéria orgânica dissolvida (MOD), aqui indexada como carbono orgânico dissolvido 

(COD), represente um efetivo proxy genérico acerca do comportamento químico de 

nutrientes no sistema sólido-água, com efeito à caracterização de ecossistemas aquáticos.  

Nesse sentido, este estudo objetiva estimar a capacidade de solos procedentes de 

áreas alagáveis, localizadas no entorno de um ecossistema lacustre (Lagoa de Cima, RJ), 

em transferir COD à água. Para tanto foram estimados os seguintes parâmetros 

geoquímicos: conteúdo de carbono orgânico solúvel em água (WSOC) e coeficiente de 

sorção (ks). É importante salientar que estes parâmetros são expressões coletivas, uma vez 

que cada soluto pode apresentar um comportamento único de sorção/desorção, 

considerando as múltiplas interações entre estes e as propriedades das matrizes sólidas em 

meio aquoso (Tao & Lin, 2000). 

 

Materiais e Métodos: 

 

 Foram coletados amostras de solos inundáveis em cinco pontos georreferenciados 

no entorno da Lagoa de Cima. As amostras foram homogeneizadas manualmente retirando-

se macrodetritos (ex. raízes, pedras, fragmentos de madeiras, folhas).  

 Após a homogeneização as amostras foram aliquotadas em múltiplas razões 

sólido:água (Tao & Lin, 2000), a partir de pesagens de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, e 120 g 

de solo e adição de 200mL de água Milli-Q ultra-pura. Esses sistemas bifásicos foram 

incubados por aproximadamente 24h. Sequencialmente, as amostras foram 

homogeneizadas e então separadas as frações particuladas e dissolvida via centrifugação 

seguida de filtração do sobrenadante em filtros de acetato de celulose (0,2 µm) a uma 

pressão de vácuo < 250 mm Hg.  

As concentrações de COD foram determinadas através de um equipamento TOC-

5000 (Shimadzu). A partir destes resultados, foram calculados os parâmetros WSOC e ks via 

estimativa não linear (Equação 1), usando o software Statistica: 

 



CW =    [WSOC] WS                                            (Eq. 1)                                 

    WS KS  + VW 

Eq. 1: Cw é a concentração de COD  na fase líquida (água); WSOC é o conteúdo (mg g-1) de COD solúvel em água em uma 

determinada matriz sólida (fonte), antes do processo de extração; Ws é a massa (peso) de matriz sólida (g); ks é o coeficiente 

de sorção do WSOM à matriz sólida, e Vw é o volume de água (L); 

 

Resultados e Discussão: 

As concentrações de COD variaram entre 0,44 mg.L-1 e 2,05 mg.L-1, Os valores de 

WSOC acompanharam o mesmo padrão entre as amostras, variando entre um mínimo de 

0,0077mg.g-1 e um máximo de 0,0349mg.g-1. É possível notar abaixo (Figura 1) que os 

valores medidos de WSOC e ks acompanharam os valores estimados gerados pela equação 

(1). Para ks, entretanto, não foi verificado a mesma correspondência de comportamento, 

como verificado entre COD e WSOC (tabela 1).  

 
Tabela 1: Valores WSOC, ks, R² e razão WSOC/ks dos pontos estudados: 

  WSOC (mg g-1) ks (L g-1) R² WSOC/ks 
wts#1 0,0077 0,0045 0,9885 1,711111 
wts#2 0,0349 0,0044 0,9935 7,931818 
wts#3 0,0191 0,0034 0,9818 5,617647 
wts#4 0,0175 0,0101 0,9902 1,732673 
wts#5 0,0111 0,0011 0,9828 10,090909 

 

Calculando a razão WSOC/ks em cada ponto em particular foi observado que ponto 

WTS#5 apresenta o maior potencial relativo de liberação de COD em contraste aos pontos 

WTS#1 e WTS#4, os quais apresentaram as menores razões, ~1,7 mg L-1. Esses 

resultados indicam quão diferentes podem ser os comportamentos de sorção/desorção de 

solutos orgânicos por uma matriz sólida (no caso, solos) em meio aquoso.  

 Essa diferença de potenciais de liberação e coeficientes de sorção em COD talvez se 

deva ao fato de que os solos possuem características diferentes nas áreas coletadas, ainda 

que localizados no entorno de um mesmo ecossistema (Lagoa de Cima, RJ). De acordo 

com o estudo feito por Tao & Lin (2000) em áreas alagáveis na Bacia de Yichun River, 

China,os valores encontrados de WSOC e ks foram muito maiores que os valores 

encontrados neste trabalho, mostrando, dessa forma, uma grande diferença nas 

características de retenção e liberação de compostos orgânicos. 

 



 

Figura 1. Valores medidos e estimados (via equação 1), mostrando forte proximidade 

entre ambos. 

 

Conclusões: 

A partir dessas análises conclui-se que cada solo possui características particulares 

que podem influenciar o potencial de liberação e/ou retenção de materiais solúveis em água. 

As amostras não variaram grandemente seus valores medidos para cada diferente peso 

proposto na razão sólido-água em relação aos valores estimados a partir do cálculo de 

WSOM e ks, suportando confiabilidade ao modelo. Em perspectiva, assume-se que a 

sistematização destas características em relação aos contextos ambientais específicos, de 

onde foram coletadas as amostras, poderá subsidiar uma melhor interpretação das 

influências potenciais de tais matrizes às águas naturais. 
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RESUMO 
A regeneração das florestas tropicais é atualmente considerada como um dos poucos 
mecanismos efetivamente capazes de reduzir as concentrações do dióxido de carbono 
atmosférico, estocando-o na forma de biomassa e gerando, concomitantemente, uma série de 
outros serviços ambientais e sociais. Neste trabalho realizou-se uma estimativa da Biomassa 
Viva Acima do Solo (BVAS) em duas áreas de Floresta Tropical Atlântica localizadas no Rio de 
Janeiro. Nos transectos foram retirados dados de inventário florestal, como medidas da altura 
da árvore e o Diâmetro à Altura do Peito (DAP=1,30m) de 152 indivíduos. Técnicas de escalada 
permitiram medir o diâmetro nas seções do tronco a cada metro de 12 árvores, além da retirada 
de amostras de madeira para a avaliação da densidade básica. A biomassa calculada através 
da equação desenvolvida por este estudo foi de 112 Mg /ha. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Densidade básica; equação alométrica; biomassa viva acima do 
solo; floresta tropical. 
 
 
 
ABSTRACT 
The tropical forests regeneration is nowadays considered one of the most efficient mechanisms 
able to reduce the high concentrations of the atmospheric carbon dioxide (CO2), stocking it like a 
biomass and producing others ambientals and socials services. To this work was done an 
estimative of aboveground biomass of two areas placed on tropical forest at Rio de Janeiro. At 
transects were measured data of floristic inventory, like the trees height and the diameter at 
breast height of 152 individuals. Climbing technics allows measuring the diameter at section 
stem each meter of 12 trees; also was taken wood samples to evaluate the basic density. 
Biomass calculated through the equation development by this work was about 112 Mg/ha. 
 
 
KEYWORDS: Basic density; allometric equation; aboveground biomass; tropical forest. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento da emissão dos gases de efeito estufa desde o século passado, em curto 

espaço de tempo, tem levado pesquisadores ao desafio de encontrar métodos eficientes para a 

captura do dióxido de carbono (CO2) acumulado na atmosfera. Estudos realizados nas últimas 



décadas fazem referência à contabilização dos estoques de carbono presentes em diferentes 

vegetações como um compartimento de relevância para o entendimento dos processos de 

seqüestro do carbono e alternativa para recuperação dos serviços ambientais prestados à 

sociedade (FERRETTI & BRITEZ, 2006). A conversão da biomassa seca para carbono 

geralmente é feita usando-se o teor aproximado de 50% da biomassa em peso seco 

(FEARNSIDE, 1997). 

A quantificação de biomassa florestal pode ser estimada por métodos diretos, também 

chamados de destrutivos, onde as árvores são cortadas e todos os componentes pesados, e 

por métodos indiretos. No método indireto, denominado não destrutivo, são feitas estimativas 

utilizando dados de inventário florestal. A escalada em árvores faz parte de um método semi 

destrutivo para estimativa da biomassa vegetal,   surgiu como uma técnica alternativa ao 

método destrutivo.  A técnica não destrutiva é adequada para o levantamento da biomassa em 

áreas já altamente impactadas pelo desmatamento florestal, tal como a Mata Atlântica, que está 

atualmente reduzida a cerca de 16% de sua cobertura florestal original, sendo um dos 

ecossistemas mais importantes e ameaçados do planeta (MYERS et al., 2000). 

Este trabalho tem como objetivo principal estimar a biomassa viva acima do solo (BVAS) em 

uma área de Mata Atlântica através da elaboração de uma equação alométrica a partir de 

amostragem semi-destrutiva. A precisão da estimativa será beneficiada com o cálculo do Fator 

de Forma Arbóreo (FFA), derivado de relações volumétricas do indivíduo vegetal.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

As áreas de estudo estão localizadas em florestas secundárias nos Municípios de Nova 

Friburgo (Coordenadas: 22º 11’ 58,0” S e 42º 36’ 32,5” W) e Magé (Coordenadas: 22° 34’ 44,9” 

S e 43° 01’ 51,4” W), Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Foi realizado um transecto de 10x100 

metros em cada uma das localidades.  

Medidas em Campo 

Nestas áreas foram medidos a Altura (H) da árvore e o Diâmetro do Tronco na Altura do Peito 

(DAP; altura de 1,3m do solo), num total de 87 árvores em Friburgo e 65 árvores em Magé, 

todas com DAP >= 10cm. Nos transectos foram escaladas 12 árvores para quantificação do 

Volume Total (VT) de cada indivíduo. Técnicas de escalada permitiram medir o diâmetro nas 

seções dos troncos a cada metro (R), além da retirada de amostras de madeira com trado para 



a avaliação da densidade básica (d=densidade básica = a razão do peso da amostra seca 

sobre o volume da respectiva amostra saturada, esta imersa em água destilada por 24hs).  

O volume total de cada árvore escalada foi calculado a partir do somatório das seções do 

tronco e dos galhos, conforme abaixo: 

VT=VolTronco + VolGalho 
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Onde: Rn = raio da seção inferior; Rn+1= Raio da seção superior. 
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Para o volume dos galhos, mediu-se o Diâmetro da Base dos Galhos (DBG), somando-se as 

contribuições de todos os galhos que compõem a copa.   

Estimativa de BVAS 

A Biomassa Total (BT) de uma floresta é estimada através do somatório da BVAS, da Biomassa 

Subterrânea (BS - raízes vivas), da Biomassa Morta (BM, raízes mortas e galhos, folhas e 

troncos ainda não decompostos sobre o solo) e da Matéria Orgânica do Solo (MOS). A relação 

a seguir sintetiza os parâmetros envolvidos: BT = BVAS + BS + MOS + BM.  A BVAS é 

estimada a partir das medidas alométricas (altura e DAP), densidade e o FFA. Ou seja: BVAS 

(Mg) = AB * H * FFA * d. Onde:  AB = Área Basal (m2), sendo = π*(DAP/2)²; H = altura total da 

árvore; DAP = diâmetro na altura do peito; d = densidade da madeira; FFA = fator de forma 

arbóreo. 

O FFA é obtido pela representação gráfica do Volume Cilíndrico (VC=AB*H) e do Volume Total, 

VT, obtido através da escalada da árvore. Por analogia a uma equação do primeiro grau, 

assumindo que a reta passa pela coordenada (0,0), FFA é igual ao coeficiente angular de uma 

reta do tipo Y=aX+b, onde Y representa o VC e X o VT.  

Com o FFA e a equação de cálculo da BVAS, agora é possível calcular a contribuição de todas 

as árvores do transecto, ou seja, das 152 árvores (Friburgo:87 e Magé:65).  

 

RESULTADOS 

A Figura 1 relaciona o VT com o VC das árvores escaladas.  A partir da equação linear 

y=1,3483x obtida da relação entre VT e VC, o valor de FFA é de 1,3483. Ou seja, 

VC=1.3483*VT, sabendo que VC=AB*H=π*(DAP/2)²*H, resulta que VT~0,74VC. 



 

Figura 1 – Relação Volume Total x Volume Cilíndrico 

Utilizando o FFA encontrado da relação acima e a equação para o cálculo do BVAS, a equação 

alométrica para a área de estudo é dada como: 

BVAS_ha=ππππ*(DAP/2)²*H*0,74*d*10000  

O somatório das BVAS de cada indivíduo arbóreo fornece a BVAS da área de estudo, que 

multiplica por 10000, resulta na BVAS/ha. A biomassa calculada através da equação 

desenvolvida por este estudo foi de ~ 112Mg/ha 
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RESUMO 
O magmatismo precoce do Complexo Arroio dos Ratos, localizado na porção leste do 
Escudo Sul-rio-grandense, região de Quitéria, é caracterizado por tonalitos e corpos máficos 
associados deformados em zonas de cisalhamento dúcteis de condições e estruturação 
distintas das demais unidades circundantes. O estudo geoquímico desta associação 
precoce aponta para uma similaridade com associações do tipo TTG, provavelmente 
vinculada a um ambiente de arco continental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geoquímica, zonas de cisalhamente dúcteis, associações TTG. 
 
 
ABSTRACT 
The early magmatism of the Arroio dos ratos Complex, exposed in the eastern part of Sul-
rio-grandense Shield, Quitéria region, is represented by tonalities and mafic rocks deformed 
in ductile shear zones under conditions and with structures different from the other 
lithological units in the region. The geochemistry of these tonalites and associated mafic 
rocks is comparable to TTG associations, probably related to continental arc magmatism.  
 
KEYWORDS: GEOCHEMISTRY, DUCTILE SHEAR ZONES, TTG, ARC MAGMATISM. 
 
O mapeamento geológico-estrutural de detalhe de parte da seção-tipo do Complexo Arroio 

dos Ratos (UFRGS, 2007), região de Quitéria, porção leste do Escudo Sul-rio-grandense, 

permitiu identificar duas associações tonalítico-dioríticas estruturalmente discordantes 

(Associação 1 e Associação 2), vinculadas a dois episódios deformacionais de condições 

distintas. Neste trabalho são apresentados os resultados do estudo geoquímico realizado na 

Associação 1, mais antiga. As rochas desta associação mostram deformação de estado 

sólido em alta temperatura, com rara preservação de estruturas ígneas, e compreendem 

granada metatonalitos foliados de textura granoblástica equigranular média a grossa, 



contendo xenólitos de ortognaisses tonalíticos e dioríticos e de paraganaisses 

calcissilicáticos. Os metatonalitos estão intimamente associados a hornblenda dioritos, 

quartzo-dioritos e tonalitos máficos, cujas estruturas de mesoescala indicam sua 

contemporaneidade e ocorrência como diques sinplutônicos. Nas rochas da Associação 1 o 

plagioclásio varia de An40 nos tonalitos e passa para An50 nos quartzo-dioritos e dioritos. 

Dados geoquímicos para elementos maiores e traços indicam que os metagranitóides da 

Associação 1 são provavelmente derivados de dioritos, quartzo-dioritos, tonalitos e 

granodioritos (fig. 1a) de afinidade cálcio-alcalina (fig. 1b) médio a alto potássio (fig 1c). O 

conteúdo de alumina em torno de 15% (14,9%Al2O3 para 68,9%SiO2) e de elementos litófilos 

(K2O=0,54-2,71%, Rb=20-181 ppm, Sr=273-361 ppm, Ba=36-527 ppm, Zr=8-347 ppm, 

Th=0,1-16,6 ppm, Y=6-13 ppm, Nb=5-11 ppm), bem como as razões K2O/Na2O (0,44-0,76), 

Mg# (30,5-43,6), Sr/Y (21-48) e Nb/Ta (3,8-10) e o grau de fracionamento de ETR ( 

(La/Yb)N=11,3-48,9 – fig. 1d), para intervalos de SiO2 de 63,1 a 68,9%, marcam a sua 

similaridade com associações do tipo TTG (Condie, 2005), sugerindo a vinculação deste 

magmatismo com um arco continental. 

 

 

 

a) b) 

c) d) 



Figura 1 – diagramas geoquímicos representativos do magmatismo precoce do Complexo 

Arroio dos Ratos: a) Middlemost (1994); b) Jansen (1976); c) Le Maitre et al. (1989); d) 

padrão de fracionamento dos Elementos Terras Raras.( ■: metatonalitos; ▲: corpos máficos 

associados) 
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RESUMO  

Com o intuito de caracterizar a geoquímica da água na bacia de drenagem do Córrego do 
Bule/Ribeirão da Colônia, município de Ouro Branco, MG, foi realizada duas amostragens, 
respectivamente no período de chuva (março-2008) e estiagem (junho-2008). Tal região é destaque 
dentre as ocorrências minerais do Quadrilátero Ferrífero possuindo depósitos sulfetados de Sb, Cu, 
Zn, Pb e As. A química das águas é dominada por íons Ca e HCO3

-
, classificando-a como 

bicarbonatada cálcica. Em períodos de estiagem, os elementos Sb, Pb, As e Mn apresentam seus 
menores valores, enquanto Zn e Cu apresentam seus maiores valores, acontecendo o inverso em 
períodos de estiagem. Isto pode se dever a grande mobilidade dos últimos elementos ou a fontes 
próximas a drenagem. Para os demais, a principal fonte se encontra ainda no solo residual, pois há 
um aumento significativo em suas concentrações entre os períodos.  

 
Palavras-chave: metais/água/Quadrilátero Ferrífero/Morro do Bule. 
 

ABSTRACT 

The aim of this work was to characterize the stream water of the Bule Creek/Colônia River, located at 
Ouro Branco town, Iron Quadrangle. Two sampling campaign were made to collect data, respectively 
one in dry season (March 2008) and one in wet season (June 2008). This region is highlighted by the 
mineral sulfides deposits of Sb, Cu, Zn, Pb e As. The multivariate exploratory technique of statistics 
(Principal Components Analysis) were utilized better understand of the data. The principal ions 
present in stream water are Ca and HCO3, reflecting the regional geology (Piracicaba and Itabira 
Group). In dry season, Sb, Pb, As and Mn show their lower content, while Zn and Cu show their higher 
content and the opposite takes place in dry season. It could be due the great mobility of the last 
mentioned elements or their sources are close to the creek. The other elements, the main source 
could be found in the residual soil, due the significant increasing in their contents between the sazonal 
periods.  

Keywords: metals/stream water/Iron Quadrangle/Bule Creek 

 

INTRODUÇÃO 

A área proposta para estudo se situa geograficamente na região centro-sul de Minas 

Gerais, no município de Ouro Branco, mais precisamente no Morro do Bule, próximo a 

antiga estação ferroviária de Hargreaves. Esta área, em seu contexto geológico, se localiza 

na parte sul do Quadrilátero Ferrífero, na região do sinclinal Dom Bosco, onde predominam 

litologias do Supergrupo Minas (Figura 1), caracterizados por metassedimentos de ambiente 

geodinâmico de margem passiva gradando para depósitos sin-orogênicos (Barbosa 1968; 

Dorr, 1969; Alkmim & Marshak 1998). Ocorrências de veios sulfetados, de filiação 



 

magmática, se apresentam intrudidos em litologias dos Grupos Itabira (seqüência de 

transgressão marinha, representados pelas Formações Cauê e Gandarela) e Piracicaba 

(seqüência deltaica graduando para marinho raso, representado pelos Grupos Cercadinho, 

Fecho do Funil, Taboões e Barreiro). Tais ocorrências de sulfetos se destacam pelas 

paragêneses nelas existentes, que contêm Sb, Cu, Zn, Pb e As, tais como esfalerita (ZnS), 

galena (PbS), pirita (FeS2), arsenopirita (FeAsS), estibinita (Sb2O3), tetraedrita  

((Cu,Fe)12Sb4S13) e jamesonita (Pb4FeSb6S14). Além dos minerais primários, ocorrem, ainda, 

minerais secundários de Sb, como produto intempérico dos primeiros, dentre eles estão a 

valentinita (Sb2O3), estibiconita (Sb3O6(OH)), lewisita ((Ca,Fe2+,Na)2(Sb,Ti)2O7) e bindheimita  

(Pb2Sb2O6(O,OH)). Tal assembléia mineral contendo metais base possui ocorrência única 

na região do Quadrilátero Ferrífero e seu entorno. Em ambiente supergênico, sob a atuação 

dos processos intempéricos, tais minerais se degradam e liberam para o ambiente parte de 

seus constituintes, caracterizando a dispersão natural dos elementos. A região em questão 

possui clima tropical de savanas (cerrados), com estação seca de outono inverno e o 

período úmido se estendendo de outubro a março, onde a pluviosidade atinge níveis acima 

de 1300 mm e a umidade relativa se aproxima de 75%. Logo, a predominância de um clima 

úmido condiciona a dispersão hidromórfica sobre a dispersão clástica (intemperismo físico) 

na região, ou seja, o intemperismo químico será preponderante sobre as fases minerais das 

litologias.  Portanto, a evidência da dispersão dos elementos no ambiente superficial se dará 

em perfis de solos e em sedimentos de corrente em drenagens próximas à ocorrência 

mineral, provavelmente a adsorvidos em argilas, óxidos-hidróxidos de Fe e Mn e matéria 

orgânica; co-precipitados os próprios óxidos-hidróxidos de Fe e Mn, além de formar 

complexos com demais compostos presentes na água, destacando as fases coloidais. A 

drenagem principal na área de estudo é o Ribeirão da Colônia, porém, o Córrego do Bule é 

a drenagem que banha a mineralização de sulfetos, e se encontra com o primeiro citado a 

jusante. Esta pequena bacia de drenagem (cerca de 50 km2) desaguará na barragem a 

sudoeste da Serra de Ouro Branco, pertencente à companhia siderúrgica Gerdau/Açominas. 

Após a dispersão superficial, os elementos presentes em argilas e solos que se encontram 

nas drenagens ou nas planícies de inundação das mesmas serão, possivelmente, 

solubilizados devido às condições físico-químicas do ambiente aquoso, principalmente os 

parâmetros  pH (concentração hidrogeniônica) e Eh (potencial de oxi-redução). A 

caracterização dos processos geoquímicos ocorrentes desde a saída dos elementos da 

mineralização até a dispersão superficial em solos e, principalmente, nas drenagens poderá 

informar o comportamento dos elementos Sb, Cu, Zn e Pb em ambiente aquoso, que, por 

sua vez, fornecerá um diagnóstico ambiental para tal região. Apesar de representar uma 

ocorrência mineral destaque na região do Quadrilátero Ferrífero, existem poucos trabalhos 

realizados sobre o assunto, nos quais os principais são de geologia básica, tais como 



 

prospecção aluvionar (análise mineralométrica - Cassedanne et al., 1974), mapeamento 

geológico (Dorr, 1969; Fraga, 1992) e geologia econômica das ocorrências de tais sulfetos 

(Guimarães & Coelho, 1946). O objetivo principal deste estudo é determinar o 

comportamento dos principais espécies dissolvidas na água da drenagem principal (Córrego 

do Bule/Ribeirão da Colônia), desde a cabeceira (Morro do Bule) até a sua foz (Barragem-

Gerdau/Açominas), durante parte do ciclo de pluviosidade anual. Foram realizadas 

amostragens de água e sedimentos de corrente em seis estações ao longo do Córrego do 

Bule/Ribeirão da Colônia (Figura 1), além dos seus quatro principais tributários. Tal 

procedimento estabelece a relação do sistema sedimento/água no comportamento dos 

metais propostos para estudo, ao longo dos diferentes períodos sazonais. As amostras de 

água foram filtradas em películas de 0,45 µm e separadas em alíquotas para análises de 

cátions e demais metais, ânions, alcalinidade, sílica, sendo estes analisados, 

respectivamente, por ICP-MS, cromatografia iônica, titulação e espectrometria de absorção 

molecular (colorimetria).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para a interpretação do comportamento dos elementos no sedimento e dissolvidos 

na água foi utilizado, o método estatístico de análise de componentes principais, o qual 

correlaciona as variáveis entre si (no caso, os elementos analisados e parâmetros físico-

químicos), segundo fatores, os quais são interpretados como eventos geoquímicos 

ocorrentes no ambiente em questão. Logo, utilizou-se tal método estatístico para o período 

seco e período chuvoso. Para água no período seco, constatou-se a alta correlação com o 

fator 1 (representando 37% da variância total da amostra) dos íons Ca, Sr e alcalinidade e 

condutividade elétrica, mostrando influência das litologias carbonáticas dos Grupos 

Piracicaba e Itabira, além de tais íons se mostrarem os principais controladores da 

condutividade elétrica. O fator 2 mostra Fe, K e As como destaques, podendo representar os 

Itabiritos e os metapelitos também dos Grupos Piracicaba e Itabira. O As neste fator pode 

representar um dos elementos mais móveis da associação calcófila da ocorrência mineral 

do Morro do Bule, além de possuir os maiores valores nos sedimentos. O fator 3 apresenta 

o fosfato e Zn se correlacionando negativamente e NH4 positivamente com o fator, o que 

pode significar a decomposição da matéria orgânica para este período e adsorção e 

formação de complexos coloidais entre fósforo e Zn. Já para o período de chuva, o fator 1 

(explicando cerca de 42% da variância total da amostra) representa a influência da alta 

turbidez da água, fazendo com que haja altos valores positivos de correlação de Fe e Al, 

representantes, respectivamente, da hematita (itabiritos) e aluminossilicatos, pois neste 

período há grandes enxurradas nos córregos da região, principalmente por se tratar de 



 

zonas de cabeceiras. Neste período, há uma lavagem nos solos residuais, fazendo com que 

grande parte dos íons antes encontrados em diferentes associações geoquímicas, se 

relacionam agora com altos valores com os fatores. Os representantes da associação 

calcófila Cu, Zn e As, além de alcalinidade e NO3 apresentam valores negativos para este 

fator. Este fato pode estar relacionado com a sobrepujança de Fe dos Itabiritos e Al dos 

metassedimentos sobre as tais íons. O fator 2 apresenta Ca, K, Sr, Mn, condutividade 

elétrica e turbidez com valores positivos de correlação com o fator, tendo somente Sb com 

alta correlação negativa. A exemplo do fator 1, o efeito “enxurrada” se torna importante no 

controle da química da água. O fator 3 pode representar a presença de magnésio na água, 

proveniente da dissolução dos dolomitos da geologia local, além de menor presença de 

sílica (que no período seco seria mais abundante nestas águas) e menor decomposição da 

matéria orgânica (NH4 com valor negativo). As variações sazonais de chuva (variações de 

vazão dos córregos) caracterizam o fator preponderante de controle dos metais pesados em 

destaque para a área em estudo, que no caso são Sb, Cu, Zn, Pb, As e Mn, além de 

fornecer informações sobre a fonte dos elementos. Em períodos de estiagem, os elementos 

Sb, Pb, As e Mn apresentam seus menores valores, enquanto Zn e Cu apresentam seus 

maiores valores e o inverso acontece em períodos de estiagem. Isto pode se dever a 

diferentes fontes de Zn e Cu, que neste caso podem estar associados a fonte(s) próximas à 

drenagem ou isto se deve à grande mobilidade destes elementos em ambiente superficial e 

nas condições físico-químicas das drenagens. Para os demais, está claro que a principal 

fonte se encontra ainda no solo residual, pois há um aumento significativo em suas 

concentrações entre os períodos estudados. 
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RESUMO 
 

Até recentemente, acreditava-se que a Antártica estava livre de contaminação antrópica, em 
função do isolamento do Continente e da ausência de atividades humanas na região. 
Entretanto, a introdução e acúmulo de contaminantes pelas estações de pesquisa, 
associado à deposição de poluentes de fontes distantes que alcançam a Antártica por meio 
de sistemas de circulação atmosférica e marítima, tem sido registradas em diversos 
estudos. Os metais são importantes contaminantes a serem monitorados. O presente 
trabalho tem como objetivo quantificar metais em águas de canais de degelo e lagoas da 
Península Fildes e Ilha Ardley visando conhecer os fatores geoquímicos que controlam a 
mobilidade dos metais no ambiente antártico. Foram coletadas 23 amostras de água, sendo 
medidos pH, Eh, condutividade, e teores de Al, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Os metais foram 
determinados por ICP-MS. Foram encontrados teores baixos para todos os metais medidos. 
Observou-se alta correlação entre eles, exceto com concentrações de B, indicando que 
possivelmente a principal fonte desses metais é o intemperismo das rochas locais, e que B 
pode ter outras fontes difusas. 

Palavras Chave: Antártica, Água, Metais, Península Fildes 

 
ABSTRACT 

 

Until recently, it was believed that Antarctic was free of human contamination, according to 
the isolation of the continent and the absence of human activities in the region. However, the 
introduction and accumulation of contaminants by research stations, and the deposition of 
pollutants from distant sources that reach the Antarctic by atmosphere and maritime traffic, 
has been reported in several studies. The metals are important contaminants to be 
monitored. This work aims to quantify metals in water channels and lakes of ice melting from 
Fildes Peninsula and Ardley Island to understand the geochemical factors that control the 
mobility of metals in the Antarctic environment. Twenty three water samples were, and 
measures of pH, Eh, conductivity, Al, B, Cu, Fe, Mn and Zn were accomplished. The metals 
were determined by ICP-MS. The results showed low levels for metals in water. A high 
correlation between them was observed, except to B concentration, indicating that the main 
source of these metals is probably weathering of rocks, and that B may have other sources. 

Keywords: Antarctic, Water, Metals, Fildes Peninsula  
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INTRODUÇÃO: 
 

Os ciclos biogeoquímicos de metais pesados na Antártica envolvem além dos mecanismos 

de contaminação, o efeito de concentração na neve e gelo por processo de 

congelamento/descongelamento, o revolvimento e mistura pela crioturbação, pulsos de 

fluxos hídricos no período de degelo, a imobilização biológica e a remoção, transporte e 

deposição sedimentar marinha, dificultando uma diferenciação precisa das causas e uma 

percepção acurada da extensão do problema. Isto se torna ainda mais difícil na península 

Antártica e ilhas costeiras da região, onde condições glaciais associadas às periglaciais, 

com temperaturas mais elevadas que as ocorrentes na porção continental da Antártica, 

intensificam os ciclos hidrológicos e biológicos, e a proximidade com a América do Sul 

aumenta a possibilidade entrada de metais pesados via atmosfera. Em adição, há 

ocorrência de colônias de pingüins na Ilha Ardley, que é uma das áreas de estudo, 

intensifica as taxas locais de intemperismo químico, químico-biológico e pedogênese, 

influenciando no ciclo biogeoquímico dos metais pesados (Schaefer et al., 2004).  

Sendo a Península Fildes e Ilha Ardley uma área da Ilha de Rei George com várias 

Estações de Pesquisas e uma pista de pouso, gerando um fluxo de pessoas diferenciado, 

sendo ainda a região com maior número de pinguineiras da Ilha, ou seja, isso por si só gera 

um intemperismo diferenciado, o que justifica quantificar alguns metais pesados (Al, B, Cu, 

Fe, Mn e Zn) nas águas de canais de degelo e lagoas da região visando conhecer os fatores 

geoquímicos que controlam a mobilidade dos metais no ambiente antártico.  

Foram realizadas coletas de 23 amostras de água na Península Fildes e Ilha Ardley, na 

Ilha de Rei George, que pertence ao arquipélago das Shetlands do Sul na Antártica 

Marítima, sendo plotadas na Figura 1.  

As amostras de água foram coletadas e divididas em duas alíquotas, a primeira foi 

armazenada em frascos de polietileno de 2 L sendo uma acidificada imediatamente com 

HNO3 concentrado ultra-puro da marca Merck, ficando com concentração 0,1 % (v/v), 

visando manter os cátions em solução. A segunda alíquota foi mantida "in natura" para 

determinação de pH, Eh e condutividade. As duas alíquotas foram mantidas congeladas até 

a determinação dos elementos de interesse e os paramentos físico-químicos.  

Para determinação dos metais foi utilizada o equipamento ICP – MS, Ultramass 700, da 

Varian – Melbourne, Austrália) está instalado na PUC-RJ, onde o método foi previamente 

validado. 



 

Figura 1: Mapa de localização geográfica dos pontos de coletas de água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

A condutividade mais elevada em 5 pontos (1, 6, 7, 10 e 29) pode ser explicada pelo fato 

que estes locais sofre uma influencia marinha muito grande, ou seja, há muita deposição de 

aerossóis de spray marinho, que tem grande quantidades de Na+, K+, Mg2+, Ca2+ e Cl-, 

dentre outros íons. O pH e o Eh não tiveram grandes variações e em nenhum ponto foi 

observado indícios de oxidação de sulfetos com geração de águas ácidas.  

As maiores concentrações de todos os metais foram observadas no ponto A29 (tabela 1), 

que é um pequeno lago dentro de uma pinguineira e que está próximo ao nível do mar no 

terraço marinho, o que indica que esta anormalidade é devido ao intemperismo químico-

biológico local, e possivelmente, pode estar acréscimo de matéria orgânica que tem algum 

teor de metal.  

 Em linhas gerais, a variação dos teores de metais foi baixa, e fazendo a correlação de 

Pearson, obtiveram-se altas correlações entre todos os metais (0,55 a 0,89), exceto de 

todos com o B, o que pode indicar fontes diferentes. A alta correlação entre os metais indica 

que possivelmente a fonte é o intemperismo (desgaste) das rochas locais, que não varia 

muito na sua formação geológica, sendo observado apenas basaltos e andesitos basálticos 



(Machado et al., 2001). A boa correlação também indica que para os metais em questão, 

que a chance de estar tendo uma contaminação antrópica na região é baixa.   

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos das amostras de água e teores de B, Al, Mn, Fe, Cu e 

Zn provenientes da Península Fildes e Ilha Ardley 

Amostras 
pH Eh Cond B Al  Mn   Fe   Cu  Zn  

 
mV uS/cm µg L

-1
 µg L

-1
 µg L

-1
 µg L

-1
 µg L

-1
 µg L

-1
 

1 6,55 274 123,6 <LD 47 5,1 56 0,7 <LD 

2 6,95 294 4,7 3,2 84 6,7 115 0,4 <LD 

3 6,64 306 29,5 15,0 42 1,4 63 1,3 <LD 

4 6,50 282 75,8 4,0 545 18 650 3,3 1,0 

5 6,92 317 26,6 3,9 4 1,1 31 1,0 <LD 

6 6,55 304 123,8 11,0 40 8,2 94 0,5 <LD 

6B 7,12 208 4,4 7,2 9 1,2 39 1,0 <LD 

7 6,75 272 121,1 7,3 79 4,9 135 2,0 <LD 

8 6,89 304 44,3 5,6 <LD <LD 17 0,9 <LD 

9 6,90 245 52,6 10,0 17 1,4 37 1,1 <LD 

10 6,70 265 124,3 5,3 <LD <LD 20 0,7 <LD 

12 7,40 273 0,9 8,0 49 7,6 63 3,9 <LD 

13 6,89 279 43,2 1,7 <LD 2,0 34 0,5 <LD 

14 6,87 264 62,2 <LD 16 1,0 52 0,9 <LD 

15 7,22 349 61,1 5,5 1 0,4 37 0,8 <LD 

16 7,01 321 10,9 16,0 130 6,5 140 1,2 <LD 

17 6,83 279 3,9 1,3 20 1,2 44 <LD <LD 

26 7,00 375 19,0 <LD 12 1,2 16 6,0 1,1 

27 6,90 356 12,5 4,8 10 3,3 110 0,1 <LD 

29 6,52 325 110,1 9,7 930 24,0 453 22,2 20 

30 6,79 303 32,5 3,2 345 24,0 390 5,1 4,0 

31 6,76 318 28,6 1,2 12 3,0 45 0,9 <LD 

 

CONCLUSÕES 

 
Conclui-se que o intemperismo químico-biológico contribui para o enriquecimento em 

metais das águas na região em regiões periglacias, visto que outras formas de 

intemperismos são bastante incipientes. E que possivelmente o B tem outra fonte em alguns 

pontos, o que o faz ter um comportamento diferente dos demais metais em estudo, porém 

não foi identificado a(s) fonte(s) aditiva(s), nem o(s) ponto(s) em questão.  
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RESUMO 
 A região de Alfenas-MG é predominantemente constituída de rochas pré-cambrianas com 
perfis de alteração bem desenvolvidos em associação com sedimentos colúvios-aluvionares. 
Estes materiais nunca foram alvo de um estudo detalhado para determinar a sua potencialidade 
na indústria cerâmica. O escasso conhecimento de suas propriedades químicas e mineralógicas 
limita sua valorização e, conseqüentemente, o seu aproveitamento industrial. Este trabalho 
procurou analisar mineralógicamente (Difração de Raios X), quimicamente (elementos maiores por 
Fluorescência por Raios X e Análise de Carbono Orgânico) as argilas coletadas para se conhecer 
a matéria-prima da região em questão e desenvolver aplicações tecnológicas adequadas. Os 
resultados das análises demonstraram que as argilas da região já se encontram em processo 
avançado de alteração sendo constituídas predominantemente por caulinitas em associação com 
quartzo, muscovita, óxidos e hidróxidos de ferro e relictos de feldspatos. Esta mineralogia é 
refletida no alto conteúdo em SiO2 e Al2O3, baixo teor em elementos alcalinos e terrosos, o que 
torna as argilas mais refratárias, porosas e menos plásticas, e, conseqüentemente mais 
adequadas à utilização na indústria de cerâmica vermelha (tijolos e telhas). 
 
Palavras-chaves: caulinita, alteração, cerâmica vermelha 
 
 
ABSTRACT 
 The region of Alfenas, in the state of Minas Gerais, Brazil, is predominantly constituted of 
Pre-Cambrian rocks with well developed alteration profiles in association with colluvial and alluvial 
sediments. No study to date has examined in detail its potential use in the ceramic industry. The 
scarce knowledge of its mineralogical and technological properties limits its value and consequently 
its industrial use. Until now, these clay materials have been used in a rudimental manner, in small 
scale in the fabrication of red tiles. The present study aimed at analyzing these clays 
mineralogically (X-ray diffraction), chemically (major elements by X-ray fluorescence and organic 
carbon analysis) in order to better understand the raw material and develop adequate technological 
applications. The results showed that these clays are product of advanced weathering process and 
are mainly constituted by kaolinite with high content of quartz, muscovite and traces of goethite, 
hematite and feldspars. As consequence of this mineralogical composition, the clays show a high 
SiO2 and Al2O3 content and a low content in alkali and alkaline earth metals making them more 
refractory, porous and less plastic and, consequently more suitable for using on the red tiles 
industry (bricks and roof tiles). 
 
Keywords: kaolinite, alteration profiles, traditional ceramic industry. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A região de Alfenas ocupa o setor central da Província Tectônica Mantiqueira, 

situando-se a sul do Cráton do São Francisco e está inserida no limite norte da Cunha de 

Guaxupé, de formato triangular, encontrada no sul de Minas Gerais segundo Hasui 

(1988) É constituída predominantemente por rochas pré-cambrianas de alto grau 

metamórfico como hiperstênio granulitos, granulitos básicos, gnaisses graníticos 

bandados em associação com rochas neopaleozóicas e sedimentos colúvio-aluvionares 

do Quaternário e coberturas pedológicas como latossolos e paleo-solos conforme 

interpretado por Hasui et al (1989). 

 Conforme Hasui (1988) na região, devido a sua tectônica intensa, formaram-se 

grandes áreas de rebaixamento que foram preenchidas por coberturas pedológicas e 

sedimentos quaternários provenientes das alterações de gnaisses e xistos do Complexo 

Varginha-Guaxupé. Entretanto, apesar da extensa presença de rochas pré-cambrianas 

com perfis de alteração bem desenvolvidos em associação com sedimentos colúvios-

aluvionares estes materiais nunca foram alvo de um estudo detalhado para determinar a 

sua potencialidade na indústria cerâmica. O escasso conhecimento de suas propriedades 

químicas e mineralógicas limita sua valorização e, conseqüentemente, o desenvolvimento 

de aplicações tecnológicas adequadas. O presente trabalho consistiu em analisar 

mineralógicamente e quimicamente os materiais argilosos, provenientes da alteração das 

rochas metamórficas, da região de Alfenas, visando uma avaliação do seu potencial 

industrial. 
 

METODOLOGIA 

 

 Os materiais argilosos da região de alfenas ocorrem em dois compartimentos 

geomorfológicos distintos: áreas de várzea (mais escuros devido à matéria orgânica) e os 

produtos de alteração dos gnaisses dos Complexos Varginha-Guaxupé e Campos 

Gerais, que apresentam cores avermelhadas (óxidos e hidróxidos de ferro). Em ambas 

ocorrências, várias olarias encontram-se instaladas, dentre as quais, cinco, próximas à 

cidade de Alfenas, foram selecionadas para amostragem, coletando-se 3 kg de cada 

amostra, sendo 2 originadas de várzea (P1 e P2) e 3 dos perfis de alteração (P3, P4 e 

P5). 
 As amostras, depois de secas a temperatura ambiente, foram destorroadas, 

quarteadas e passadas na peneira de 30 mesh. 

As análises mineralógicas por difração de raios X foram obtidas utilizando os 

difratômetros SIEMENS D5000 (Laboratório de Mineralogia da UNESP – Rio Claro – SP) 



com radiação monocromática de CoKα e velocidade do goniômetro de 1.2° 2θ.minuto-1 e 

o difratômetro RIGAKU – Modelo Geigerflex CN D/MAX-B (Departamento de Geologia da 

Escola de Minas/UFOP – MG) com radiação monocromática de CuKα e velocidade do 

goniômetro de 0.6° 2θ.minuto-1, respectivamente para a amostra total e para a fração 

argila separada por sedimentação (Lei de Stokes). Os difratogramas obtidos na amostra 

total abrangem um intervalo de 2 a 70º(2θ) e das amostras orientadas da fração argila de 

2 a 35° (2θ). 

 As análises químicas dos elementos maiores por espectrometria de fluorescência de 

raios X, foram realizadas empregando-se amostras fundidas em matriz de borato, no 

equipamento de fluorescência de raios X da marca PHILIPS PW 2510 do Laboratório de 

Geoquímica da UNESP – Rio Claro - SP. A determinação do carbono orgânico foi 

realizada através da oxidação da matéria orgânica com dicromato de potássio em meio 

fortemente ácido e titulado com Fe++ (Método Walkley-Black segundo Embrapa, 1999). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As análises mineralógicas da fração total mostraram para as 5 amostras a presença 

predominante de quartzo, seguido de caulinita e, secundariamente, gibbsita, goethita e 

hematita. Minerais primários como muscovita e feldspato estão presentes nas amostras 

dos perfis de alteração (P3, P4 e P5). Para a fração argila a caulinita é o argilomineral 

dominante, resultante da alteração dos feldspatos e filossilicatos, sendo constatado ainda 

a presença de traços de esmectita, ilita e Interestratificado ilita/esmectita. 
Os resultados químicos (Tabela 1) corroboram as análises mineralógicas, 

mostrando teores similares em SiO2 e Al2O3 nas 5 amostras. Porcentagens mais elevadas 

em SiO2 se referem às amostras mais ricas em quartzo (P5 e P2) e, em Al2O3, à presença 

de gibbsita (P1). Teores mais elevados em Fe2O3 são associados à presença de hematita 

e goethita (P1 e P4). 

Minerais primários como feldspato e muscovita nas amostras dos perfis de alteração 

(P4, P5 e P3), justificam os teores mais elevados em Na2O, K2O e MgO (fundentes). Em 

contrapartida, os maiores teores de carbono orgânico (Tabela 1) se referem às amostras de 

várzea, onde ocorrem condições mais redutoras, favoráveis à baixa degradação da matéria 

orgânica. Os maiores valores de perda ao fogo (LOI) nas amostras P3, P2 e P5 se referem 

à maior quantidade de minerais de alteração (caulinita, gibsita, goethita). 

Estes resultados mostram que os materiais argilosos da região de Alfenas por terem 

um alto teor em SiO2 (58 a 67%), baixo em elementos alcalinos e alcalinos terrosos (0,49 a 

3,26%) e teores de Al2O3 de 15 a 25% podem ser utilizadas para a fabricação de peças 



cerâmicas mais refratárias e porosas (absorção de água elevada). O baixo teor de Fe2O3 

(2,9 a 7,7%) associado ao elevado teor de SiO2 acarretam, respectivamente, cores de 

queima bem claras e uma baixa retração dos corpos cerâmicos durante a queima nos 

fornos industriais. Em contrapartida, os teores mais elevados em matéria orgânica nos 

materiais de várzea, tornam estes materiais mais plásticos e propícios à confecção de 

material cerâmico de melhor qualidade. 
 

Tabela 1: Composição química das amostras argilosas resultantes da alteração de rochas 

metamórficas. 

Amostras SIO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O MnO TiO2 P2O5 LOI C 

(%) 

P1 58,49 24,95 7,72 0,15 0,19 0,14 0,70 0,04 1,31 0,15 6,16 2,25 

P2 62,17 20,84 3,22 0,15 0,12 0,11 0,26 0,04 2,10 0,07 10,95 1,80 

P3 61,53 18,55 4,62 0,11 0,30 0,17 1,46 0,02 1,43 0,08 11,74 0,48 

P4 60,23 21,72 5,39 0,17 0,58 0,20 2,48 0,08 0,54 0,05 8,56 1,50 

P5 67,91 15,78 2,90 0,16 0,23 0,29 1,90 0,01 0,45 0,03 10,37 0,51 
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RESUMO 
Foi realizado um estudo hidrogeoquímico no Rio Piranga a partir de amostras de sedimentos e 

água. A área em estudo está inserida litologicamente no Grupo Dom Silvério e no Complexo 

Mantiqueira, e também há presença de unidades litológicas do Complexo Acaiaca. 

Para tal, foram colhidas 15 amostras de água e 14 amostras de sedimento ao longo do Rio 

Piranga. Os parâmetros físico-químicos de qualidade da água do Rio Piranga foram analisados 

foram comparados com a Resolução CONAMA 357/2005. As concentrações dos elementos 

químicos (Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Cr e Ni) nas águas e sedimentos estão relacionados com a 

litologia local, devido ao Complexo Mantiqueira, e pelas atividades antropogênicas. 

PALAVRAS CHAVE: Rio Piranga, água, sedimentos. 
 
ABSTRACT 
Hydrogeochemical studies were carried out in the Piranga River using samples of water and 

sediments. The lithology of the area is characterized by the units of the Dom Silverio group and 

Mantiqueira Complex, and lithological units of Complexo Acaiaca. 

For this research, 15 water samples and 14 sediments samples were collected along the Piranga 

River. The physico-chemical parameters of the water quality was compared with resolution of  

CONAMA 357 (2005). The concentration of chemical elements (Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Cr e Ni)  in 

water and sediments is related with the lithology of the Mantiqueira Complex, also being influenced 

by antropogenhic activities 

KEY WORDS:  Piranga River, water, sediments. 

 
 INTRODUÇÃO 
Com a caracterização das águas do rio e o estudo da geoquímica dos seus sedimentos de fundo 

foi possível indicar as prováveis fontes de poluição e a influência da litologia nas águas e 

sedimentos do Rio Piranga. 

O trecho estudado abrange a parte do Rio Piranga que se inicia no encontro do Rio Piranga com o 

Rio Xopotó e termina logo após o encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo, de onde passa a 

se chamar Rio Doce. 

O Rio Piranga, como muitos rios da região, também foi alvo da atividade aurífera no passado e 

atualmente passa por cidades como Guaraciaba, Porto Firme e Ponte Nova entre outras, além de 

pequenos conglomerados urbanos e propriedades rurais. Estas aglomerações urbanas são, 

muitas vezes, responsáveis pela poluição do Rio Piranga e seus tributários.  

mailto:celinafukuzawa@yahoo.com.b
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A área de estudo está influenciada litologicamente pelas unidades do Grupo Dom Silvério e do 

Complexo Mantiqueira e também há presença de unidades litológicas do Complexo Acaiaca. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para o trabalho foram realizadas duas campanhas de amostragem de água e sedimentos, durante 

as estações chuvosa (verão) e seca (inverno). Definiram-se 7 pontos de amostragem durante a 

primeira campanha e 9 na segunda campanha.  

As amostras de água foram submetidas às análises físico-químicas de acordo com metodologia 

proposta por Greenberg et al. (1992) e as análises dos elementos químicos foram feitas por 

Espectroscopia de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).  

Os sedimentos foram secos, quarteados e peneirados. Considerando-se que os metais e 

metalóides estão preferencialmente associados às frações mais finas, devido a adsorção de íons 

metálicos pelos minerais de argila (Förstner & Wittman 1981; Förstner 2004), a fração com 

granulometria menor que 63μm de cada amostra foi separada para as análises químicas. Em 

seguida submetidas à digestão total utilizando água régia e ácido fluorídrico. Com a solução 

resultante desse processo determinou-se os teores de Cu, Cr, Ni e Zn via ICP-OES. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os resultados obtidos foram comparados com os valores propostos pela Resolução CONAMA 

357/05 para a classificação das águas nas Classes 1, 2 e 3. Assim, de acordo com a Tabela 1, os 

teores de cloretos, sulfatos e pH apresenta valores permissíveis para as 3 classes, a turbidez 

apresenta resultados que enquadraria o Rio Piranga na Classe 2.. Os teores de arsênio, cádmio, 

cromo, lítio, níquel e vanádio apresentaram valores abaixo do limite de quantificação, não sendo 

possível utilizar os valores obtidos da análise destes elementos para esta comparação. Com base 

nos teores de bário, manganês e zinco o Rio Piranga seria enquadrado nas Classes 1 e 2, e os 

teores de alumínio, cobalto, cobre e ferro enquadraria o Rio Piranga como sendo de Classe 3. 
 

Tabela1 – Comparativo entre resultados obtidos dos parâmetros de qualidade de água com a 
Resolução CONAMA 357/05. 

Classe Verão InvernoParâmetro Unid. 
1 2 3 Mínimo Máximo Mínimo Máximo

pH   6 a 9 6 a 9 6 a 9 6,11 8,14 6.44 7.45
Turbidez FTU 40 100 100 4,3 70,75 3.5 6.6
Cloreto mg/L 250 250 250 1,95 4,4 0.49 32.52
Sulfato mg/L 250 250 250 1,17 5,68 2.29 2.86
Alumínio μg/L 100 100 200 7,5 (< LQ) 197,3 13.77 (< LQ) 24.08
Arsênio μg/L 10 10 33 85 (<LQ) 85 (<LQ) 215.97 (<LQ) 215.97 (<LQ)
Bário μg/L 700 700 1000 16,52 24,68 14.15 17.94
Cádmio μg/L 1 1 10 8 (<LQ) 8 (<LQ) 4.91 (<LQ) 4.91 (<LQ)
Cobalto μg/L 50 50 200 15 (<LQ) 92,7 10.84(< LQ) 71
Cobre μg/L 9 9 13 5,74 10,05 3.32 (<LQ) 3.32 (<LQ)
Cromo μg/L 50 50 50 10 (<LQ) 10 (<LQ) 7.39 (<LQ) 7.39 (<LQ)
Ferro μg/L 300 300 5000 145,5 1179 234.5 434.7
Lítio μg/L 2500 2500 2500 0,75 (<LQ) 0,75 (<LQ) 0.68 (<LQ) 0.68 (<LQ)
Manganês μg/L 100 100 500 3,585 97,3 3.727 14.72
Níquel μg/L 25 25 25 20 (<LQ) 20 (<LQ) 30.34 (<LQ) 30.34 (<LQ)
Vanádio μg/L 100 100 100 10 (<LQ) 10 (<LQ) 7.03 (<LQ) 7.03 (<LQ)
Zinco μg/L 180 180 5000 5 (<LQ) 44,56 5.27 (<LQ) 10.92
<LQ: Menor que o limite de quantificação. 



 

Frisa-se que para o enquadramento de um corpo muitos outros parâmetros devem ser analisados. 

No enquadramento de um curso d’água considera principalmente a classe do seu uso.  

Foi constatada a concentração de sulfato alta nas proximidades das cidades, o que é exemplo da 

provável contribuição antropogênica. Teores de alumínio, bário, cobalto, ferro, manganês também 

são exemplos desta contribuição antropogênica. 

Com base em diagramas de correlação, pode se verificar que as concentrações de alguns 

elementos nas águas e nos sedimentos estão intimamente relacionadas com a litologia local, 

especialmente com as unidades rochosas do Complexo Mantiqueira. Isso vale para pares de 

elementos típicos litófilos (Ca – Mg; Na – K;) conforme Figuras 1, 2, 3 e 4, elementos calcófilos 

(Cu – Zn), Figuras 5 e 6, e elementos siderófilos (Cr – Ni), Figuras 7 e 8. 
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Figura 1 – Variação da concentração de Ca e Mg 
no verão. 

Figura 2 – Variação da concentração de Ca e Mg no 
inverno
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Figura 3 – Variação da concentração de K e Na no 
verão. 

Figura 4 – Variação da concentração de K e Na no 
inverno. 

.
Os elementos Cu e Zn são derivados da mesma fonte e permitem muito bem definir a origem nos 

sedimentos pesquisados, como mostram as correlações positivas entre eles (Fig. 5 e 6). Em 

estudos em outras regiões do Quadrilátero Ferrífero, como no baixo curso do Rio Conceição, a 

ocorrência destes elementos é ligada aos processos de drenagem ácida, conectadas geralmente 

com minas de ouro (Parra et. al., 2007).  

Na região do Rio Piranga, encontraram-se muitos testemunhos para atividades de garimpeiros. 

Isso poderia levar à conclusão de que onde há ouro, deveria haver elementos calcófilos, como Zn 



e Cu. Por outro lado, Roeser et al. (1984) e Polli et al. (1984) já mostraram, que especialmente os 

teores de Cu e Zn nos sedimentos do Rio Piranga e seus tributários poderiam ser correlacionados 

com rochas básicas como rochas verdes, anfibolitos e anfibólio  xistos, encontrados como 

inclusões no Complexo Mantiqueira. Assim, explica-se as correlações positivas entre eles. 
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Figura 5  – Variação da concentração de Cu e Zn 
no verão. 

Figura 6 – Variação da concentração de Cu e Zn no 
inverno.

Os elementos siderófilos como Ni e Cr (e em parte o Co) são produtos de intemperismo de 

litotipos básicos-ultrabásicos. Na região em estudo, ocorrem muitos afloramentos de rochas tipo 

serpentinito e pedra sabão. Como derivados do manto superior, essas rochas são ricas em 

elementos como Cr, Ni e Co, segundo Roeser e Muller (1977).  
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Figura 7 – Variação da concentração de Cr e Ni no 

verão. 
Figura 8 – Variação da concentração de Cr e Ni no 

inverno.
 

CONCLUSÕES 
O Rio Piranga, ao longo do trajeto e das cidades por onde passa, está sendo utilizado como 

sendo de Classe 2 (destinada ao abastecimento humano, proteção das comunidades aquáticas, 

recreação de contato primário, irrigação de culturas que tenha contato primário e aqüicultura e 

pesca). Assim, ações para que se enquadre o rio como sendo de Classe 2 são necessárias 

Em relação aos elementos químicos analisados nos sedimentos do rio, pode-se concluir que a 

presença deles está intimamente ligada à formação litológica da área pesquisada. Isso é 

evidenciado pelas relações positivas entre duplos de elementos  



O Baixo Rio Piranga está inserido em uma área com significativos conglomerados urbanos e que 

parte das concentrações dos elementos observadas poderia ser conectada à ação antrópica. 

Deste modo, estudos aprofundados e ações para a melhoria da qualidade ambiental do Rio 

Piranga são de suma importância.  
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RESUMO  
 
Diques de diabásio tholeiítico, lamprófiro e traquito ocorrem numa pequena área no Pontal 

do Atalaia, em Arraial do Cabo, RJ.  Dados geocronológicos disponíveis na literatura 

parecem indicar a contemporaneidade deste evento magmático. No entanto, a considerar-se 

esta hipótese válida, modelos petrogenéticos complexos terão que ser elaborados de modo 

a geração de séries magmáticas tão distintas restritamente no tempo e no espaço. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Lamprófiros, Alto de Cabo Frio, Limite K-T, Diques 
 
ABSTRACT  
 
Tholeitic dolerites, lamprophyres and trachytes occur as dykes within the restricted area of 

Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, RJ. Geochronological data point to coeval magmatism 

althought complex petrogenetic models will have to be envisaged to explain the occurrence 

of such diverse magmatic series within a small area and short time span. 

 
KEYWORDS:  Lamprophyres, Cabo Frio High, K-T boundary, Dykes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Diques de rochas alcalinas e diabásios afloram abundantemente no Pontal do 

Atalaia, no extremo leste do Estado do RJ, tendo como rochas encaixantes ortognaisses. 

Muito embora o magmatismo basáltico tholeiítico desta parte da Plataforma Sul Americana 

tenha sido amplamente datado do Cretáceo Inferior (c. 130 Ma; p.ex.: Turner et al., 1994), 

Bennio et al. (2003) apontam idades bem mais jovens (c. 55 Ma,  39Ar-40Ar em plagioclásio) 

em seus estudos geocronológicos dos diabásios tholeiíticos da região. No Pontal do Atalaia, 

além dos diques tholeiíticos, ocorrem ainda diques alcalinos, principalmente traquitos e 

lamprófiros (Araújo, 1995), datados em cerca de 55 Ma (p.ex.: K/Ar, Sonoki & Garda, 1988). 

Este magmatismo alcalino está concentrado na região do alto estrutural de Cabo Frio, que 

divide as bacias de rifte de Santos e Campos, e pode ter relação genética com estruturas 

vulcânicas identificadas por métodos sísmicos na região offshore dessas bacias (Oreiro, 

2006). 



ASPECTOS PETROGRÁFICOS DOS DIQUES DO PONTAL DO ATALAIA 

 

 Os diabásios tholeiíticos do Pontal do Atalaia são porfiríticos, com fenocristais de 

plagioclásio euédricos a subédricos, augita e pseudomorfos de olivina (raramente). Os 

traquitos são porfiríticos, bastante alterados, encerrando tipos com fenocristais e matriz 

compostos essencialmente de álcalifeldspato (sanidina). Os lamprófiros são camptonitos, 

com textura panidiomórfica típica. Apresentam fenocristais de kaersurtita e pseudomorfos de 

olivina, além de grãos zonados de clinopiroxênio com núcleos verdes (augita/aegirina?).  

 

LITOGEOQUÍMICA DOS DIQUES DO PONTAL DO ATALAIA 

 

Vinte e três amostras foram coletadas em quatorze diques aflorantes no Pontal do 

Atalaia para análises litogeoquímicas. As amostras foram analisadas por ICP-AES e ICP-MS 

após fusão. O ferro foi analisado como ferro total sob a forma de ferro férrico (Fe2O3
t). Os 

valores máximos, mínimos, médias e desvio-padrão das amostras são apresentados nas 

Tabelas 1, 2 e 3, para elementos maiores, traços e terras-raras, respectivamente.  

 

Tabela 1: Valores máximos, mínimos, médias e de desvio-padrão de elementos maiores dos 
diques de diabásio, traquito, lamprófiro e fonolito do Pontal do Atalaia. Fe2O3

t é ferro total 
sob a forma de ferro férrico. PF é perda ao fogo. Valores em %peso. 
 

Óxido SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3
t

MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 PF Total
Máximo 63,54 3,39 22,15 15,01 0,26 7,70 12,95 10,57 7,23 1,73 13,79 100,42
Mínimo 32,01 0,20 12,67 2,21 0,13 0,16 0,24 1,05 0,07 0,02 0,26 97,98
Média 49,99 1,48 15,14 10,32 0,19 4,69 8,14 3,67 2,04 0,36 3,22 99,23

Desvio padrão 8,04 0,95 2,63 4,66 0,03 2,78 4,76 2,39 2,17 0,49 2,71 0,57  
 
Tabela 2: Valores máximos, mínimos, médias e de desvio-padrão dos elementos traços dos 
diques de diabásio, traquito, lamprófiro e fonolito do Pontal do Atalaia. Valores em ppm. 
 

Óxido Ni Cr Co Sc V Ba Rb Sr Y Zr Nb Hf Pb Th U
Máximo 90 260 165 50 462 1811 185 2222 41 773 200 13,0 28,0 34,0 5,8
Mínimo 30 30 10 1 6 18 5 36 12 56 8 1,6 5,0 0,8 0,2
Média 59 113 65 34 295 423 54 423 28 251 68 5,2 13,7 8,8 1,5

Desvio padrão 24 64 41 16 154 530 57 610 7 187 73 3,2 7,0 10,5 1,6  
 
Tabela 3: Valores máximos, mínimos, médias e de desvio-padrão dos elementos terras 
raras dos diques de diabásios, traquitos, lamprófiros e fonolitos do Pontal do Atalaia. Valores 
em ppm. 
 

Óxido La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Máximo 246,0 382,0 35,90 106,00 18,60 5,56 14,00 1,90 9,80 1,70 4,60 0,69 4,60 0,69
Mínimo 6,9 14,4 1,96 8,40 2,20 0,83 1,80 0,30 1,90 0,40 1,50 0,28 2,00 0,29
Média 70,0 126,9 14,16 40,93 7,19 2,12 6,27 1,01 6,00 1,17 3,30 0,47 2,92 0,43

Desvio padrão 73,0 125,8 13,11 34,25 5,11 1,53 3,15 0,37 1,68 0,28 0,72 0,11 0,71 0,11  



As análises litogeoquímicas foram utilizadas na discriminação de séries magmáticas 

e classificação química de rochas (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Diagrama TAS (total de álcalis versus sílica) de discriminação de séries 
magmáticas (Irvine & Baragar, 1971) e classificação química de rochas (Le Maitre, 2002). 
Diabásios (círculos preenchidos), traquitos (quadrados preenchidos), lamprófiros (losangos 
e círculo aberto). 
 

Os diabásios subalcalinos são tholeiíticos, à exceção de uma amostra (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Diagrama de discriminação de séries toleítica e cálcio-alcalina (Irvine & Baragar, 
1971) para os diabásios do Pontal do Atalaia. FeO* = FeO + 0,8998 Fe2O3. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cogeneticidade entre diabásios tholeiíticos e os diques alcalinos do Pontal do 

Atalaia é pouco provável, pois na maioria dos casos há barreiras termais que impedem tais 

processos. Da mesma forma, é improvável que lamprófiros e traquitos estejam relacionados 

aos mesmos processos evolutivos, uma vez que os primeiros estão comumente associados 



a séries alcalinas fortemente insaturadas enquanto que os últimos estão associados a séries 

moderadamente alcalinas. Os dados litogeoquímicos, no entanto, não excluem totalmente 

tais possibilidades. De forma que em se considerando válida a hipótese de 

contemporaneidade do magmatismo do Pontal do Atalaia, modelos petrogenéticos 

complexos terão que ser testados de modo a explicar a coexistência de séries tão distintas 

de modo tão localizado. 
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RESUMO 
O trabalho realizado no rio Aurá que tem como objetivo o estudo dos sedimentos de 

fundo que são de extrema importância quando se consideram os problemas relacionados à 
disposição de rejeitos em áreas próximas as nascentes de rios. Isso porque, sempre 
ocorrem interações entre o rejeito, a água, o solo e as águas do escoamento superficial, que 
podem conduzir substâncias tóxicas para os rios. 
 
Palavras-chave: poluição metálica, geoquímica ambiental. 
 
 
ABSTRACT 

The work on the Aurá river which has as objective the study of bottom sediment that 
are of extreme importance when considering the problems related to disposal of tailings in 
areas near the sources of rivers. This is because, when interactions occur between the 
waste, water, soil and waters of the runoff, which may lead to toxic rivers. 
 

KEYWORDS: metal pollution, environmental geochemistry 
 
 
INTRODUÇÃO 

A disposição de resíduos domésticos e industriais é responsável por sérios prejuízos 

aos ecossistemas circunvizinho, quando não são observadas normas de prevenção e 

técnicas de disposição para esses resíduos. Neste caso a não observância de conceitos 

fundamentais de preservação, a disposição de resíduos domésticos e industriais geradoras 

de resíduos tóxicos, os metais pesados, são capazes de introduzir nos ecossistemas 

substâncias enriquecidas nesses metais, que podem atingir as águas superficiais, 

subterrâneas e eventualmente acumular-se em sedimentos nas margens de rios. Em 

conseqüência, esses metais podem atingir a cadeia alimentar e causar sérios problemas de 

saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram coletadas 11 amostras de sedimentos de fundo ao longo do rio Aurá e 

afluentes. As amostras foram retiradas das margens dos rios com auxílio de um coletor de 

aço (Draga de Petersen), que permite amostrar os 10 primeiros centímetros de 

profundidade. Após a coleta as amostras foram colocadas em sacos plásticos e 

armazenadas e um isopor de 20 litros.  

  As amostras foram secas em estufa a 80°C e peneiradas numa malha de 80 mesh 

para a realização das análises abaixo: 

A análise dos principais minerais presentes foi feita através de difração de raios-x. 

Os argilominerais foram estudados segundo a metodologia proposta por Reynolds & Moore 

(1992) e a fração silte foi estudada pelo método do pó. O difratômetro utilizado foi da marca 



Phillips PN 3710, tubo de Cu, 45 Kv e 40 mA, com monocromador de grafite. A varredura foi 

feita de 3 a 39º 2θ para as argilas de 5 a 65º 2θ para a fração silte. 

 A determinação da matéria orgânica seguiu a metodologia proposta por Loring & 

Rantala (1992). Primeiramente pesou-se uma massa de 2-3 gramas da amostra em cadinho 

de porcelana, levando em seguida para a mufla de 550°C durante 4 horas. Após esse tempo 

a amostra foi colocada em dessecador por no mínimo 1 hora e posteriormente pesadas para 

a determinação de matéria orgânica.  

Abertura parcial - o método proposto por Loring & Rantala (1992), para determinar as 

concentrações dos metais adsorvidos pelos sedimentos. Utilizou-se 3g da amostra, que 

foram mantidos sob agitação periódica durante 24 horas, em presença de 20mL de HNO3 

5N na razão sólido/líquido equivalente a 3:20 (g/mL). Posteriormente, o material foi filtrado 

em papel quantitativo e aferido em um balão de 50 mL de capacidade. A concentração foi 

determinada por espectometria de absorção atômica num aparelho PERKIN-ELMER, 

modelo 3300 do Instituto de Geociências / Departamento de Geoquímica e Petrologia. 

Abertura total – foi utilizada a metodologia proposta por Angino & Billings (1972), para 

determinação da concentração total dos metais presentes nos sedimentos. Esta 

determinação foi executada através de digestão ácida da amostra com uma mistura de 

ácidos concentrados HF + HClO4 (10:1) em banho de areia. Inicialmente foi adicionado 

10mL da mistura ácida em contato com 0,5g de amostra e levado ao banho de areia até 

secura total; depois a quantidade foi reduzida para 7mL, e finalizada com uma quantidade 

de 5mL da mistura ácida onde alcançou secura total. Após esse processo o material foi 

liberado do fundo do cadinho com algumas gotas de HNO3 (1:1), filtrado em papel 

quantitativo para um balão de 50mL de capacidade.  

 

 
RESULTADOS 

A interpretação dos difratogramas das amostras ao natural, saturadas em atmosfera 

de etilenoglicol e aquecidas a 550°C, sugere a seguinte paragênese mineral: caulinita, ilita e 

esmectita. As lâminas secas a temperatura ambiente (normal) apresentaram reflexões a 7,2 

Å e 3,59 Å, o que sugere a presença de minerais do grupo do caulim, uma reflexão de a 15 

Å e outra a 4,38 Å que sugere a presença de minerais do grupo da esmectita ou do 

interestratificado ilita/esmectita, e reflexões a 10 Å 5 Å e 3,4 Å que sugerem a presença de 

ilita. Quando submetidas ao tratamento com etilenoglicol observa-se um deslocamento da 

reflexão a 15,5 Å para 17 Å, conforme as propriedades expansivas das esmectitas 

(Brow,1972; Reynolds & Moore,1992). As demais reflexões observadas não apresentam 

mudanças o que de certa forma dão mais um indicativo da presença da ilita e da caulinita. 

Os difratogramas das amostras submetidas a um aquecimento a 550°C mostram um 

aumento na intensidade das reflexões a 10 A e 5 com o desaparecimento das demais 



reflexões. Esse comportamento segundo Reynolds e Moore (1992) nos permite concluir pela 

presença de ilita, esmectita e caulinita. A fração silte apresentou uma composição 

constituída fundamentalmente de quartzo. 

Os valores observados mostram variações entre 7,5 e 10 %-Peso com média de 8,85 

%. As amostras localizadas nas porções mais a montante do rio Aurá apresentam valores 

mais elevados de matéria orgânica. Isso pode estar relacionado a proximidade do depósito 

de lixo, mas também pode ser resultado do efeito da maré enchente que torna os ambientes 

a montante propícios a deposição da matéria orgânica. 

Com relação toxidade do Cu, para produzir intoxicação, seriam necessárias 

concentrações superiores a 20 ppm, segundo a literatura científica. No homem, altas 

concentrações de Cu acarretam no mal funcionamento do sistema circulatório e isso devido 

à destruição das membranas celulares das hemácias e inibindo grande número de enzimas. 

A ingestão de sais de Cu como, por exemplo, o CuSO4 5H2O pode provocar náuseas, 

vômitos, taquicardia e sede excessiva. O Cu no rio Aurá mostra uma concentração média de 

11,3 ± 2,16 mg.kg-1. O valor mais alto de concentração na fração total atingiu 15 mg.kg-1. As 

concentrações aumentam gradativamente em direção montante, sendo que os maiores 

valores são observados nas proximidades do aterro sanitário do Aurá. Esse padrão sugere 

que há uma contribuição antropogênica de Cu para os sedimentos estudados. Entretanto, 

quando comparadas com os valores de referência estabelecidos pela agência ambiental 

americana (PEL e TEL), observa-se que as concentrações de Cu, nos sedimentos 

analisados do rio Aurá, ficaram muito abaixo dos valores limites, TEL = 35,7 mg.kg-1 e PEL= 

197 mg.kg-1. 

O Ni alcançou concentrações que variam de 21 a 35 mg.kg-1 com média de 28,6 ± 

5,2 mg.kg-. Da mesma forma que o Cu os valores mostram um crescimento na direção 

montante estando os maiores valores localizados próximos o nascente do rio e 

conseqüentemente próximo à área do aterro sanitário do Aurá. Quando comparamos os 

valores de Ni com o dos demais elementos traços, Fe, Mn e matéria orgânica, verifica-se 

que o Ni mostra um boa correlação com a matéria orgânica e pouca ou nenhuma correlação 

com os demais elementos estudados. Do ponto de vista da qualidade dos sedimentos, os 

valores observados de níquel, quando comparados com os limites TEL (18 mg/kg-1) e PEL 

(36 mg/kg-1), mostram valores dentro desses limites o que sugere um risco maior para a 

comunidade bentônica do rio Aurá e seu afluente.  

Nas análises realizadas o Zn alcançou valores médios de 46,5 ± 5,5 mg.kg-1, com 

valor máximo de 56 mg.kg-1. Mostra um padrão de dispersão parecido com o Ni, 

aumentando a concentração em direção montante do rio Aurá, entretanto, o afluente mostra 

um padrão diferenciado. Quando correlacionado com os demais elementos traços, Fe, Mn e 

matéria orgânica mostram boas correlações com o Ni e baixas correlações com os demais. 



Do ponto de vista da qualidade dos sedimentos, os valores observados de Zn estão bem 

abaixo dos valores estabelecidos pela US-EPA, TEL = 123 mg.kg-1 e PEL = 315 mg.kg-1, 

não representando nenhum risco a comunidade bentônica do rio Aurá e afluente.  

O Mn não é um metal traço, ocorre nos sedimentos de fundo do rio Aurá e afluente 

numa média de 478,8 ± 129 mg.kg-1, variando de 239 a 639 mg.kg-1. O padrão de dispersão 

apresentado mostra valores oscilantes bem diferentes do observado nos outros metais 

estudados. As maiores concentrações foram observadas nos pontos próximos da 

confluência entre o rio Aurá e seu afluente. 

O Fe alcançou concentrações que variam de 1.665 a 29.365 mg.kg-1 com média de 

7.984,9 mg.kg-1. Apresenta valores que mostram um crescimento na direção montante 

estando os maiores valores localizados próximos ao aterro sanitário do Aurá. Há também 

uma correlação muito boa com o Cr e o Cu, No entanto, não demonstra maiores correlações 

com a matéria orgânica. 

 

CONCLUSÃO 
Os sedimentos de fundo do rio Aurá são compostos mineralogicamente por quartzo e 

argilominerais do grupo do caulim, esmectita e mica (ilita). Esses sedimentos estão 

associados a quantidades significativas de matéria orgânica, em média 8,6%-Peso e 

apresentam concentrações variadas de metais traços. A correlação entre os metais 

analisados e a matéria orgânica mostrou valores muito baixos, exceto para o Ni e para o Cu 

que apresentaram valores médios. A boa correlação com a matéria orgânica sugere que 

esses metais estejam em parte fixados nos sedimentos na forma de complexos orgânicos. 

O Cu possui fortes correlações com o Fe e, portanto, em condições anóxicas, devem 

estar associados em parte à sulfetos de Fe como a pirita. As distribuições dos metais 

pesados encontrados ao longo do rio Aurá segundo a sua abundância estão na seguinte 

ordem: Fe >Mn > Zn > Ni > Cu. Os valores obtidos das concentrações de metais pesados 

tóxicos na área não ultrapassam os limites estabelecidos pela US-EPA (valores de TEL e 

PEL), exceto o Ni que mostra valores acima dos valores de TEL e, em alguns pontos, 

próximo do valor de PEL. Isso representa um risco maior de contaminação de organismos 

bentônicos por Ni.  
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Resumo 
A classificação química das águas superficiais consiste na determinação de fatores 
ambientais naturais que exercem influencia na composição química das mesmas. Alguns 
dos parâmetros químicos utilizados para esta classificação são: concentração de anions 
como Cl-, HCO3, So4

2- que recebem influencia da concentração de Sólidos Totais 
Dissolvidos (TDS) e concentrações de algumas bases como Ca++ e Na+. O rio Piracicaba 
que é um dos afluentes do rio Doce que se localiza no Quadrilátero Ferrífero no estado de 
Minas Gerais, apresentou como fator dominante responsável pela sua composição química, 
no trecho avaliado, a predominância de agentes do intemperismo como precipitação e 
erosão de rochas assim como seus tributários. Tal resultado é explicado pela Localização da 
Bacia do rio Piracicaba que por sua vez, se localizar em parte numa área com altos índices 
pluviométricos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: degradação ambiental; classificação química; padrões de qualidade. 
 

 
ABSTRACT 
The chemical classification of superficial waters consists of the determination of natural 
ambient factors that exert influence in the chemical composition of the same ones. Some of 
the used chemical parameters for this classification are: concentration of anions as CL-, 
HCO3, SO4

2- that they receive influences of the concentration of Dissolved Total Solids (TDS) 
and concentrations of some bases as Ca++ e Na+. The river Piracicaba that is one of the 
tributaries of the river Candy that if it locates in the Ferrífero Quadrilateral in the state of 
Minas Gerais, presented as responsible dominant factor for its chemical composition, in the 
evaluated stretch, the predominance of agents of the intemperismo as precipitation and 
erosion of rocks as well as its tributaries. Such result is explained by the Localization of the 
Basin of the river Piracicaba that in turn, if to locate in part in an area with high 
pluviométricos indices.  
 
KEYWORDS: environment degradation; chemical classification; quality standards. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A composição química das águas superficiais tem influencia direta de fatores ligados 

ao clima de uma região. Segundo Gibbs (1970) os principais mecanismos naturais que 

interferem na composição química das águas superficiais são: precipitação que exerce 

influencia tanto na composição química como na quantidade; intemperismo de rochas e a 

evaporação e cristalização fracionada. Além de Gibbs, Berner e Berner (1987) também 

propuseram uma classificação que se baseia em um diagrama em forma de bumerangue no 

qual se determina que fatores climáticos que proporcionam maior influencia na composição 



química das águas superficiais. O diagrama estabelece uma relação entre os Sólidos Totais 

Dissolvidos e os cátions Ca++ e Na+ que são considerados uns dos principais cátions 

encontrados em águas superficiais.  

 Contudo o objetivo do presente estudo foi determinar as concentrações dos Sólidos 

Totais Dissolvidos e dos cátions Ca++ e Na+ e montar o diagrama de bumerangue proposto 

por Gibbs (1970) e também por Berner & Berner (1987) para o rio Piracicaba e seus 

afluentes que se localizam na região do Quadrilátero Ferrífero no estado de Minas Gerais.

  

 

METODOLOGIA 
 

As concentrações de Sólidos Totais Dissolvidos nos diversos pontos escolhidos 

previamente foram determinadas in situ por meio do multiparâmetro ultrametertm 6p. Na 

mesma ocasião foram também coletadas amostras de águas previamente filtradas utilizando 

membranas de 45 m e depois armazenadas em frascos de 30 ml com a presença de ácido 

nítrico concentrado (HNO3, 65% p/p) para a conservação das propriedades das amostras 

para análise (Agudo, 1987). Após tal procedimento as amostras de água foram 

encaminhadas para o laboratório para a determinação das concentrações dos cátions Ca++ e 

Na+ conforme Greenberg et al., 1992. Com os resultados das análises, foi construído o 

diagrama de Sólidos Totais Dissolvidos versus Na+ / (Na+ + Ca++) (diagrama de bumerangue) 

proposto por Gibbs (1970) e Bener e Bener (1987). Os valores das concentrações dos 

cátions utilizados foram a média das campanhas da estação seca e chuvosa. Ao todo foram 

amostrados 18 pontos entre os distritos de Santa Rita Durão e Fonseca, pertencentes aos 

municípios de Ouro Preto e Alvinópolis respectivamente (Fig. 1), localizados no Estado de 

Minas Gerais. 

 

 
                     Figura 1 – Pontos amostrados dentro da área de estudo. 

    N 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O diagrama de bumerangue pode ser divido em três partes. Cada parte representa a 

área dominante pelos mecanismos de evaporação e cristalização fracionada, intemperismo 

de rochas e precipitação. Segundo os diagramas gerados (Figuras 1 e 2 respectivamente) 

fica evidenciado que tanto o rio Piracicaba quanto seus tributários se enquadram no canto 

inferior direito do diagrama em uma posição intermediária. Também pode se observar que 

dois pontos sendo um no rio Piracicaba e outro em dos seus tributários apresentaram 

valores de TDS maiores se comparado com os outros pontos, fazendo com que esses dois 

pontos fiquem fora da área de influencia dos outros.  

 

  
       Figura 1- Diagrama Bumerangue para o rio       Figura 2 - Diagrama Bumerangue para os  
                     Piracicaba.                                                       Tributários do rio Piracicaba. 
 

De acordo com a Tabela 1, os valores utilizados para construção do gráfico assim 

também como os dois pontos que apresentaram valores muito maiores em relação aos 

outros estão apresentados em destaque na Tabela a seguir. 
                  
             Tabela 1 – Valores médios das concentrações de Ca, Na e Sólidos Totais. 
             Obs: JGLRP para pontos no rio e JGLCP para pontos nos córregos. 

Pontos Coordenadas  Ca2+   Na+ TDS Na/Ca+Na 
Amostrais x y  mg/L   mg/L   mg/L mg/L 
JGLRP 1 678252  7769921    1,50 2,30 17,37 0,61 
JGLCP 2 679699  7771105 0,74 1,97 10,64 0,73 
JGLRP 3 679734  7771610 1,46 2,50 19,62 0,63 
JGLCP 4 681604  7772800 1,39 1,65 17,40 0,54 
JGLRP 5 680589  7774305 1,45 2,32 17,14 0,62 
JGLRP 6 665223  7770115 1,96 3,38 23,02 0,63 
JGLCP 7 655187  7769805 1,59 0,34 20,81 0,18 
JGLRP 8 666290  7769079 2,09 1,67 367,05 0,44 
JGLCP 9 665233  7766582 1,46 0,58 14,98 0,28 
JGLRP 10 667434  7765838 1,10 1,02 11,98 0,48 
JGLCP 11 667471  7765482 4,15 34,61 135,40 0,89 
JGLRP 12 668302  7765956 4,76 12,30 66,46 0,72 



JGLCP 13 668481  7766008 0,22 0,91 7,18 0,80 
JGLCP 14 671643  7766766 0,31 1,15 6,20 0,79 
JGLRP 15 678325  7769443 1,62 2,78 27,57 0,63 
JGLCP 16 677292  7767295 0,90 2,85 16,37 0,76 
JGLRP 17 676980  7767579 1,72 2,98 21,92 0,63 
JGLCP 18 677706  7768044 0,83 2,57 14,13 0,76 

        
 

Os valores médios de Ca+ obtiveram variações entre 0,22 a 4,76 mg/L. As 

concentrações de Na+ apresentaram valores médios entre 0,34 a 34,61 mg/L. Já as 

concentrações de Sólidos Totais Dissolvidos apresentaram variações ente 6,20 mg/L a 

367,05 mg/l.  

 
CONCLUSÕES 
 

 De acordo com o diagrama de bumerangue tanto a composição química do rio 

Piracicaba como de seus tributários sofre a influencia do intemperismo ou erosão de 

rochas assim como a influencia das precipitações. 

 O valor médio de TDS observado no ponto JGLRP 8 teve grande influência da 

estação chuvosa pelo mesmo se localizar também em uma área do rio bastante 

degradada pela erosão, o mesmo acontecendo com o ponto JGLCP 11. 

 De uma maneira geral os valores médios de TDS apresentados na Tabela 1 estão 

dentro do limite do permitido pela resolução CONAMA 357/05 para corpos de águas 

doces superficiais de classe 1, que é de 500 mg/L. 
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RESUMO 
 
Para uma avaliação qualitativa dos serviços ambientais em uma área de produção de 
serviços hidrológicos foram amostrados solos, sedimentos e água de uma microbacia, que 
foram posteriormente analisados no Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGqA) do 
DEGEO/EM/UFOP. Os solos e sedimentos apresentaram concentrações elevadas de 
elementos-traço como Ni, V, Cu, Ba, Co e Cr, contaminação não refletida na água. Estes 
elementos são provenientes de intervenções antrópicas, como técnicas agrosilvopastoris 
agressivas adotadas no local, o que coloca em questão a necessidade de avaliação das 
atividades realizadas e posterior manejo para o fornecimento destes serviços em boa 
qualidade e quantidade para os usuários-pagadores. 
 
Palavras-chave: Serviços ambientais, contaminação, solo, elementos-traço. 
 
 
ABSTRACT 
 
For a qualitative assessment of environmental services in a hydrological services production 
area, soil and water were sampled from a watershed and later analyzed in the Environmental 
Geochemistry Laboratory (LgqA) of DEGEO/EM/UFOP. The soils sample showed high 
amounts of trace elements, such as Ni, V, Cu, Ba, Co and Cr that were not detected in water 
samples. These elements are usually a result from human interventions such as agressive 
techniques on the field, which questions the need for assessment of activities and 
management to provide these services in high quality and quantity for users-payers. 
 
Keywords: Environmental Service, contamination, soil, trace-elements. 
 
INTRODUÇÃO 
O Pagamento por Serviços Ambientais é um instrumento de valoração dos recursos e 

benefícios oferecidos pela natureza, em que o pagamento proveniente dos usuários é 

destinado aos produtores a fim de que este mantenha o equilíbrio natural do meio e 

ofereçam seus serviços em qualidade e quantidade (Pagiola, 2005). Um serviço de grande 

importância é o hidrológico, por apresentar facilidades de delimitação da área de produção e 

identificação dos atores envolvidos (usuários pagadores x produtores recebedores), assim 

como por envolver para sua sustentabilidade o equilíbrio de outros serviços como solo, 

florestas, biodiversidade e beleza cênica (Turpie, 2008). 

Johnson (2004) alertou sobre a necessidade de se obter melhores informações entre o uso 

da terra e os serviços ambientais, pois no contrário seria difícil relatar e designar 

intervenções efetivas à sustentabilidade dos serviços hidrológicos. Muitos projetos de 

manejo e proteção de microbacias estão sendo realizados a partir da crença de que ao 



alterar o uso da terra nestas áreas, seria possível elevar a qualidade e quantidade da água 

local e a jusante (Kerr, 2002; Kosoy et al., 2007; Muñoz-Piña, 2007). A certeza da eficácia 

das atividades realizadas em um determinado local é possível através de uma 

caracterização geoambiental que permita julgar os recursos em relação a atividade 

desenvolvida, evidenciando alternativas sustentáveis. No presente trabalho, o estudo da 

geoquímica de solos, sedimentos e águas da área inicia a caracterização geoambiental da 

microbacia em foco, fornecendo uma base de dados ao manejo, classificação das atividades 

de uso da terra e serviços ambientais oferecidos. O perfil da microbacia em estudo se 

assemelha a grande maioria dos locais de produção de água em nível nacional, o que torna 

este estudo replicável a outras áreas. 

 

ÁREA DE ESTUDO  
A microbacia de 140ha localiza-se no município de Muriaé, mas relaciona-se mais 

intensamente com o município de Rosário da Limeira, ambos na Zona da Mata Mineira, em 

meio ao bioma Mata Atlântica e na cabeceira do Rio Paraíba do Sul. Está na zona de 

amortecimento do Parque Estadual Serra do Brigadeiro e na Área de Proteção Ambiental 

Pico do Itajuru (COPPETEC, 2006). Inclui em sua formação geológica metatonalitos (CPRM, 

2007) e granito-gnáisses (Souza, 1995), solos do tipo latossolo e cambissolo vermelho-

amarelo (COPPETEC, 2006).  

Assim como a grande maioria das nascentes dos corpos d’água nacionais, a microbacia 

estudada apresenta terras de declividade acentuada e baixa fertilidade, localizada em áreas 

rurais onde se assentam agricultores familiares, principais gestores dos mananciais (Calixto 

et al., 2004). Atualmente residem na microbacia 3 famílias que utilizam a terra em regime de 

agricultura familiar, utilizando parte da área para cultivo de café e criação de gado. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Após uma análise detalhada da bacia, foram selecionados 2 pontos para amostragem dos 

solos, representando os tipos ocorrentes (Latossolo e Cambissolo). Em relação à rede de 

drenagem, foram selecionados 3 pontos (um em cada tributário e um terceiro após a junção 

dos mesmos), onde foram avaliados os sedimentos de fundo e as águas. A campanha de 

coleta de campo realizou-se em duas fases, sendo uma na estação seca (22/06/2008) e 

outra na estação chuvosa (07/02/2009). 

Para a coleta de solo/sedimento de fundo foram utilizados uma pá e sacos plásticos, que 

após a coleta foram imediatamente selados e etiquetados. No laboratório as amostras foram 

colocadas em vasilhas plásticas para a secagem em capela utilizando lâmpadas de 

infravermelho de 250W. Após separação granulométrica, utilizou-se cerca de 250mg da 

fração inferior a 0,063mm para Digestão Total (Moutte, 1990) em frascos SAVILEX. A 



solução resultante foi analisada via Espectroscopia de Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES), usando um aparelho da marca SPECTRO, modelo CIROS do LGqA, onde foram 

identificadas as concentrações dos seguintes elementos: Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, Th, Ti, V, Y e Zn. Para a água, foram 

coletados em média 30ml e acidificados com HNO3 - evitando a troca de íons e precipitação 

dos hidróxidos - e assim determinar os mesmos elementos citados anteriormente em 

laboratório via ICP-OES. Nestes mesmos pontos foram caracterizados os parâmetros de: 

pH, Eh, temperatura, resistividade, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, 

utilizando o ULLTRAMETERTM 6P; a turbidez pelo Microprocessor Turbidity Meter HANNA 

HI93703. Foram amostrados 1L de água em cada ponto para determinação do teor de 

sulfatos, cloretos e alcalinidade a partir do Procedimento Operacional Padrão (POP) do 

LGqA, baseado nas metodologias de Greenberg et al. (1992).  

A fim de avaliar a qualidade dos sedimentos/solos, as concentrações obtidas foram 

comparadas aos Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São 

Paulo (2005), estipulado pela CETESB; já para as amostras de água a comparação foi feita 

aos valores de classificação da Resolução CONAMA 357/05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Considerando-se os valores obtidos para os elementos químicos analisados nas amostras 

de solos/sedimentos, apenas dez destes tiveram suas concentrações estipuladas pelos 

valores definidos da CETESB (2005), dos quais seis apresentaram concentrações acima 

dos níveis aceitáveis (Tabela 1). 
Tabela 1 – Classificação dos solos a partir dos Valores Orientadores para Solos e Águas 

Subterrâneas no Estado de São Paulo (2005) em relação aos elementos-traço analisados. 
Solo / Sedimento 

Limpo 
Níveis aceitáveis Situação de Alerta Necessidade de 

Intervenção 
Imediata 

≥ VR* < VP** VP ≤ X < VI*** > VI 
As, Cd, Pb Zn Ni, V, Cu Ba, Co, Cr 

*VR (valor de referência de qualidade), nível de qualidade para um solo considerado limpo. 
**VP (valor de prevenção), indica uma possível alteração da qualidade natural dos solos, com caráter preventivo e quando 
excedido, requer monitoramento, identificação das fontes de poluição e seu controle. 
***VI (valor de intervenção), limite de contaminação acima do qual existe risco potencial de efeito deletério na saúde humana. 
 
Para os elementos em valores críticos, se compararmos aos valores reconhecidos por 

Moore (1990 apud CETESB, 2001), temos para o cobalto que em sedimentos não 

contaminados a concentração varia entre 1 e 10mg/kg de peso seco, aumentando para 25 a 

50mg/kg em áreas contaminadas, nas amostras a concentração encontrada foi de 19,16 a 

57,5mg/kg (Tabela 2). Para o cromo que ocorre em baixas concentrações na maioria dos 

solos, de 2 a 60mg/kg, as amostras apresentaram valores de 97,7 a 170mg/kg. Para o Ba 

que a concentração basal em sedimento é geralmente menor que 100mg/kg de peso seco a 

ocorrência foi de 75,4 a 757mg/kg.  



Tabela 2 – Concentração dos elementos maiores e traço nas amostras. 

Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Seca Seca
Alumínio 120498,000 146119,000 140864,000 167890,000 134432,000 129902,000 178612,300 104377,000 168692,500 161995,000 13,590 74,000 75,700
Arsenio <0,073 <8,400 <0,073 <8,400 <0,073 <8,400 <0,073 <8,400 <0,073 <8,400 <137,000 <137,000 <137,000
Bário 757,000 321,700 288,100 258,000 456,500 310,900 75,400 515,000 209,800 190,600 9,400 13,040 15,690

Cádmio <0,005 <0,360 <0,005 <0,360 <0,005 <0,360 <0,005 <0,360 <0,005 <0,360 <6,390 <6,390 <6,390
Chumbo <0,065 <9,540 <0,065 <9,540 <0,065 <9,540 <0,065 <9,540 <0,065 <9,540 <131,000 <131,000 <131,000
Cobalto 33,600 57,500 29,550 32,930 33,210 50,500 19,600 20,370 20,500 26,670 <14,200 <14,200 <14,200
Cobre 58,800 47,680 14,740 27,880 23,590 77,100 36,900 75,800 5,400 29,190 <4,790 <4,790 <4,790
Cromo 158,200 183,500 156,700 169,800 168,100 167,500 158,300 97,700 158,500 163,400 <7,710 <7,710 <7,710
Ferro 85509,000 101642,000 91745,000 90282,000 84679,000 93076,000 100747,300 67776,000 91249,500 99690,000 25,510 604,000 404,000

Manganês 889,000 777,000 412,800 277,200 645,000 644,000 241,100 396,300 187,400 211,900 <7,480 26,170 13,660
Níquel 51,000 67,300 36,200 36,430 42,790 56,200 40,800 25,240 31,000 32,260 <25,600 <25,600 <25,600

Vanádio 209,300 303,000 269,600 335,300 240,200 294,300 283,700 199,000 260,400 322,200 <9,410 <9,410 <9,410
Zinco 112,700 97,800 87,100 99,000 92,500 114,400 66,200 100,000 58,500 84,600 <4,250 <4,250 <4,250

Córrego A Córrego B Corrego 
A+B

Amostras água (µg/L)  

Corrego A+B Latossolo Cambissolo

SOLO (mg.kg-¹ de peso seco)
Amostras de sedimento (Leito de rio) Amostras solo

Córrego A Córrego B

 

Apesar de serem elementos naturalmente presentes em solos derivados de rochas 

graníticas e tonalíticas, as concentrações obtidas para Ni, V, Cu, Ba, Co e Cr encontram-se 

muito acima dos valores esperados. De acordo com Guilherme et al. (2002), são fontes 

agrícolas de contaminação dos solos com altas concentrações destes elementos: lodo de 

esgoto, fertilizantes fosfatados e calcário. Mesmo em elevados valores nos 

solos/sedimentos, os elementos em questão foram encontrados na água em valores 

aceitáveis. Destacando-se os elevados valores apenas para o Fe na água, acompanhando 

as altas concentrações deste elemento em solos/sedimentos. Pelos valores analisados das 

amostras de água, durante a estação seca, poderiam ser enquadradas as três amostras nos 

parâmetros estabelecidos á Classe 1, mas devido aos valores elevados de Fe, as amostras 

coletadas no córrego de menor vazão e a coletada após a junção são enquadradas na 

Classe 3. 

 

CONCLUSÕES 
A caracterização geoambiental realizada mostrou que atualmente a água desta microbacia é 

um serviço disponível para o consumo. Porém como os elementos tóxicos encontrados nos 

solos e sedimentos têm a propriedade de causar toxicidade às plantas, contaminar a cadeia 

alimentar e a rede de drenagem, atingindo sistemas aquáticos (Mattias 2006), a região exige 

monitoramento e cuidados especiais. Considerando-se o interesse em se oferecer os 

serviços ambientais em longo prazo, a área requer técnicas sustentáveis que não só parem 



de degradar a área, mas também mitiguem a contaminação presente, de forma a garantir 

que a água não venha a oferecer riscos aos consumidores dos serviços ambientais ali 

produzidos. 
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RESUMO 
Nas últimas décadas, a utilização de agroquímicos vem aumentando exponencialmente. 

Diversos destes produtos apresentam impurezas na forma de metais pesados. Este trabalho 

teve com objetivo avaliar a contaminação de sedimentos e água por metais pesados 

decorrente do uso de agroquímicos na sub-bacia do ribeirão do Melo (MG). Para tal foram 

coletadas amostras de sedimentos e água de doze pontos em duas campanhas, cujas 

amostras foram analisadas em ICP-OES. Os resultados mostraram elevadas concentrações 

de Ba, Fe e Mn na águas e de Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni e Zn nos sedimentos, com valores 

bem acima dos definidos pelas resoluções específicas. O uso agropecuário intenso da sub-

bacia levou a uma constante utilização de agroquímicos pelos moradores indica estes produtos como 

fonte da contaminação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: contaminação; bacia hidrográfica, Ribeirão do Melo, metais pesados 

 

 

ABSTRACT 
In the last decades, the use of agrochemicals is exponentially increasing. Some of these 

products contain heavy metals as impurities. To evaluate heavy metals contamination of 

sediments and waters by the use of agrochemicals, sediments and water samples from 

twelve points were collected during two field trips. The samples were analyzed with a ICP-

AES. The results showed high levels of Ba, Fe e Mn in waters and Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, 

Ni e Zn in sediments, all of them higher than legal standards. The intense agriculture and 

livestock systems existent in the watershed lead to a constant use of agrochemicals point it 

as the source of contamination. 

 

KEYWORDS: contamination, drainage basin, Melo creek, heavy metals 

 

INTRODUÇÃO 
A constante influência do Homem no meio ambiente acarreta uma série de problemas que 

dificultam a preservação e conservação dos recursos naturais. No meio rural, 

especificadamente, a degradação vem sendo associada à intensa retirada da cobertura 



vegetal para comercialização ou para introdução de pastagens, normalmente com grande 

descaso em relação os recursos hídricos, associada ao uso descontrolado de pesticidas e 

fertilizantes. Durante a última década, a quantidade e variedade de agroquímicos aplicados 

em frutas e vegetais aumentou verticalmente (Brito et al., 2001). O acumulo de metais 

pesados em solos agrícola pode ser causado pelo uso repetitivo e excessivo de fertilizantes, 

pesticidas e até mesmo de resíduos orgânicos. Frank et al. (1976), Ramalho et al. (2000), 

Gimeno-Garcia et al. (1986), Tiller (1989), Bizarro et al. (2008) estudaram a incidência de 

metais pesados, como impurezas de agroquímicos aplicados a áreas agrícolas, tendo 

encontrado que as adições mais significativas foram de Cd, Mn, Zn, Co, Ni, Cu e Pb.  

Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar uma possível contaminação de 

sedimentos e águas da sub-bacia do ribeirão do Melo por metais derivados do uso abusivo 

de agroquímicos por agricultores. 

 

ÁREA DE ESTUDO 
Os Municípios de Rio Espera e Capela Nova, estão localizados no centro do Estado de 

Minas Gerais, apresentam um delicado quadro sócio-ambiental comprovado pelo baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano (0,673). Atualmente a área é usada 

predominantemente como pastagens, embora, uma proporção significativa é destinada para 

plantação de cana de açúcar (Leite et al., 2007). A situação da sub-bacia ribeirão do Melo 

(BRM) é ainda agravada pelo lançamento bruto de efluentes oriundos de atividades 

desenvolvidas na região, como por exemplo a suinocultura e alambiques, e do esgoto 

doméstico que também é descartado in natura nos corpos d’água.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Foram amostrados 12 pontos ao longo da bacia. A escolha de tais pontos foi realizada 

diante de análise criteriosa da formação geológica de cada tributário, número de 

propriedades próximas ao recurso hídrico, presença ou não de alambiques e a concentração 

de remanescentes florestais presentes nas matas ciliares e em outras áreas de interesse. 

Para o estudo hidroquímico, as amostras foram coletadas em frascos de 50mL, sendo cada 

amostra filtrada com membrana de 0,45µm e acidificada com ácido nítrico até atingir o pH 

em torno de 3, e as análises realizadas no Equipamento – Espectofotômetro de Emissão 

Atômica com fonte Plasma, Marca – Spectro / Modelo – Ciros CCD com Visão Radial, pelo 

laboratório de Geoquímica Ambiental, do DEGEO/UFOP. Os seguintes metais e semi-metal 

foram analisados: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Mo, Na, Ni, Sc, 

Sr, V, Y, e Zn. Para a coleta de sedimento, foi utilizada coletor plástico retirando-se os 10cm 

superiores do material de fundo. Os sedimentos foram secos em capelas utilizando 

lâmpadas de infravermelho de 250W de forma a manter o aquecimento em torno de 40ºC, 



sendo então peneirados e o material <63μm submetido a uma digestão total. Para a 

determinação dos elementos maiores e traço utilizou-se o mesmo Espectofotômetro de 

Emissão Atómica. Os elementos químicos determinados foram: Li, Be, Al, K, Ca, Cr, Fe, Co, 

As, Cd, Ba, Na, Mg, V, Mn, Ni, Sr, Mo, Sc, Y, Zn e Sn. A fim de se avaliar a qualidade dos 

sedimentos, as concentrações obtidas para os foram comparadas aos valores orientadores 

estipulado pela CETESB (2005); já para as amostras de água a comparação foi feita aos 

valores de classificação da Resolução CONAMA 357/05. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados das concentrações de elementos maiores e 

traços de águas e sedimentos obtidos nas amostras coletadas na BRM. Foram listados 

apenas os elementos comuns entre sedimentos e águas que apresentaram no caso dos 

sedimentos valores acima definidos como de qualidade na CETESB (2005) e para a água os 

elementos que qualificaram em Classe 3 o ribeirão do Melo. Percebe-se nos valores obtidos 

para as águas, que estes apresentam uma tendência de aumento na concentração dos 

elementos destacados de montante para jusante, o mesmo não ocorre nos sedimentos, nos 

quais as concentrações tendem a se manter mais uniformes ao longo da bacia. Nas águas, 

destacam-se os valores das concentrações de Ba, Fe e Mn, localmente Al e Zn. Já nos 

sedimentos, destacam-se os valores bem acima dos padrões para os elementos Ba, Cd, Co, 

Cr, Fe, Mn, Ni e Zn. Apesar de serem elementos naturalmente presentes em 

solos/sedimentos derivados das rochas existentes na bacia (granitos, gnaisses e quartzitos), 

as concentrações obtidas Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni e Zn nos solos encontram-se muito 

acima dos valores esperados, definindo uma contaminação antrópica para os mesmos. 

Tendo em vista o uso agropecuário intenso da bacia, e a constante utilização de 

agroquímicos pelos moradores, esta pode ser a fonte destes metais. Hipótese suportada 

pela distribuição regional destes contaminantes nos sedimentos e o incremento, de 

montante para jusante, destes nas águas da bacia. 

 
CONCLUSÕES 
O acumulo de metais pesados nos sedimentos e águas da sub-bacia do ribeirão do Melo é 

resultado do uso repetitivo e excessivo de fertilizantes, pesticidas e até mesmo de resíduos 

orgânicos, para a produção agrícola. As impurezas encontradas nestes agroquímicos 

provocaram um aumento das concentrações de Ba, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni e Zn em 

sedimentos e Ba, Fe e Mn nas águas, podendo causar toxicidade às plantas, contaminar a 

cadeia alimentar e a rede de drenagem, atingindo todo meio ambiente da sub-bacia. A área 

requer técnicas sustentáveis que reduzam a degradação da área, mas que também 



mitiguem a contaminação presente, de forma a garantir que sedimentos e água não venha a 

oferecer riscos a biosfera. 
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Tabela 1 – Concentrações dos elementos nas águas da BRM – Em destaque os valores acima dos padrões para a Classe 3 (CONAMA, 2005) 

 

 
Tabela 2 - Concentrações dos elementos nos sedimentos da BRM – Em destaque os valores acima dos de referência (CETESB, 2005)

 

Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Zn Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Zn

P01 <LQ <LQ 15,4 <LQ <LQ <LQ <LQ 128,2 12,3 <LQ <LQ <L.Q. <L.Q. 28,9 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1109,0 73,5 <L.Q. <L.Q.
P02 <LQ <LQ 15,0 <LQ <LQ <LQ <LQ 166,6 16,9 <LQ <LQ <L.Q. <L.Q. 28,7 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 954,0 84,6 <L.Q. <L.Q.
P03 <LQ <LQ 16,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 108,4 12,8 <LQ <LQ 24,3 <L.Q. 31,8 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1128,0 78,2 <L.Q. 6,4
P04 <LQ <LQ 20,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 154,7 41,6 <LQ <LQ <L.Q. <L.Q. 40,4 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 891,0 162,6 <L.Q. 7,8
P05 9,7 <LQ 25,7 <LQ <LQ <LQ <LQ 188,4 52,2 <LQ 9,6 <L.Q. <L.Q. 29,0 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1157,0 74,6 <L.Q. <L.Q.
P06 <LQ <LQ 29,0 <LQ <LQ <LQ <LQ 554,0 136,2 <LQ <LQ 11,5 <L.Q. 26,5 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 849,0 53,5 <L.Q. <L.Q.
P07 <LQ <LQ 28,1 <LQ <LQ <LQ <LQ 373,2 155,7 <LQ <LQ 11,7 <L.Q. 31,4 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1374,0 163,7 <L.Q. <L.Q.
P08 <LQ <LQ 33,5 <LQ 16,6 <LQ <LQ 266,3 82,5 <LQ 6,7 20,5 <L.Q. 26,2 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 882,0 62,1 <L.Q. <L.Q.
P09 <LQ <LQ 26,0 <LQ <LQ <LQ <LQ 287,8 197,7 <LQ 10,7 <L.Q. <L.Q. 27,3 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1528,0 270,8 <L.Q. 5,8
P10 10,8 <LQ 27,5 <LQ <LQ <LQ 6,8 402,0 49,1 <LQ 8,5 <L.Q. <L.Q. 24,8 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1054,0 75,6 <L.Q. <L.Q.
P11 <LQ <LQ 38,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 416,4 77,0 <LQ 22,6 <L.Q. <L.Q. 38,3 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 440,3 206,8 <L.Q. <L.Q.
P12 <LQ <LQ 26,8 <LQ <LQ <LQ <LQ 211,6 28,1 <LQ 50,1 14,5 <L.Q. 24,7 <L.Q. <L.Q. <L.Q. <L.Q. 1012,0 68,5 <L.Q. <L.Q.
LQ 7,5 85,0 0,5 8,0 15 10 2,5 6,0 2,0 20 5,0 11,19 136,59 0,81 6,39 14,20 7,71 4,79 12,08 7,48 25,60 4,25

µg/L
ID

Al       As       Ba       Cd       Co       Cr       Cu       Fe       Mn       Ni       Zn       Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Zn

P01 97248 LQ 262,3 12,7 37,8 17,0 2,5 100654 850,0 5,94 57,9 144724 <L.Q. 286,5 <L.Q. 29,1 25,3 3,6 61363 681 10,2 65,7
P02 88316 LQ 488,6 9,6 44,0 30,5 11,0 77624 963,0 14,17 76,3 124160 <L.Q. 459,6 <L.Q. 38,0 45,4 14,9 174970 1625 16,0 98,3
P03 68481 LQ 365,4 5,3 36,7 41,0 7,4 50674 1038,0 14,77 51,9 152241 <L.Q. 708 <L.Q. 41,9 97,3 21,8 97788 3194 36,3 100,0
P04 65425 LQ 341,5 14,1 44,9 46,8 24,2 99325 1545,0 19,34 66,3 171458 <L.Q. 514 <L.Q. 38,5 81,1 23,2 115181 1314 36,0 89,8
P05 56452 LQ 142,3 5,7 41,2 149,6 45,7 48476 1002,0 70,2 50,8 141602 <L.Q. 543 <L.Q. 45,1 142,0 42,8 126230 10234 64,5 103,0
P06 78815 1,052 533,0 4,0 30,6 84,7 18,0 43858 1330,0 32,59 63,3 197017 <L.Q. 298 <L.Q. 18,5 75,3 16,3 68410 609 32,1 74,0
P07 1E+05 LQ 2513,0 6,5 29,0 171,2 35,2 65786 567,0 60,8 80,7 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
P08 15058 LQ 85,1 LQ 65,3 28,7 LQ 13987 384,4 7,67 15,64 124990 <L.Q. 586 <L.Q. 53,6 144,2 28,4 74525 3429 56,6 109,5
P09 83065 LQ 308,3 8,6 32,4 80,8 25,7 69206 4341,0 39,17 60,4 127160 <L.Q. 274,6 <L.Q. 59,6 167,1 31,8 114174 3082 64,1 105,2
P10 93553 LQ 274,1 36,0 26,3 58,2 8,8 243893 2680,0 25,52 70,4 134676 <L.Q. 414,8 <L.Q. 46,0 170,9 70,6 82707 1734 65,7 123,1
P11 59201 LQ 117,0 10,0 42,0 167,9 50,8 71579 1349,0 95,3 73,9 169789 5,4 155,3 <L.Q. 43,6 325,4 92,8 132217 1704 190,7 132,1
P12 19174 LQ 109,1 LQ 53,6 31,9 3,7 16618 480,3 9,2 40,49 124577 5,0 481,1 243,9 55,8 199,0 55,4 91186 2657 86,7 218,6
LQ 13,69 5,16 0,06 0,79 0,9 0,67 0,48 52,72 0,26 7,3 0,37 0,249 0,073 0,001 0,005 0,007 0,011 0,006 0,66 0,010 0,016 0,027

ID
mg/kg    

2006 2008
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RESUMO 
 
 

              O Rio Maracujá pertence à bacia do alto curso do rio das Velhas no Complexo 

Bação-Quadrilátero Ferrífero. Em busca das principais interferências nesta sub-bacia, duas 

campanhas foram monitoradas em função de parâmetros físico-químicos e biológicos para 

águas. Voçorocas, solos, mineração, deflorestamento, uso e ocupação do solo, ausência de 

saneamento básico e fatores naturais foram outras causas diagnosticadas. Não 

apresentando políticas públicas voltadas à gestão ambiental, a população se encontra sujeita 

a doença de veiculação hídrica e a região às inundações e assoreamentos. O 

comprometimento do ecossistema aquático leva a degradação à área de estudo.  

 

Palavras chaves: monitoramento, esgoto, contaminação, mineração 
 
 

ABTRACT 
 
               

              The Maracujá river belongs to the headwaters of the Velhas' river basin in the 

Complex Bação-Quadrilátero Ferrífero. Searching for the main interference in this sub-basin 

two campaigns were monitored in terms of physical, chemical and biological parameters for 

waters. Voçorocas, soils, mining activities, deforestation, use and occupation of the soil, lack 

of sanitation, rectification of the river and other factors natural causes were diagnosed. In the 

absence of public policies geared to environmental management, the population is subject to 

disease transmission and the region is subject to flooding and silting. The impairment of the 

aquatic ecosystem leads to the degradation of the area under study. 

 
Key words:monitoring, silting, sewage, contamination, mining 
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INTRODUÇÃO 

 

              O Rio Maracujá pertence à bacia hidrográfica do São Francisco, afluente do rio das 

Velhas, e é tido como um de seus maiores poluidores. Atravessa distritos do município de 

Ouro Preto, recebendo lançamento “in natura” de esgoto doméstico, lixo e rejeitos advindos 

de minerações em sua calha. (Peixoto, 2004). A crescente ocupação urbana associada às 

atividades minerarias e agrossilvipastoris configura, junto ao deflorestamento, um cenário de 

alta incompatibilidade associado ao uso do rio. A ausência de programas de monitoramento é 

um fator limitante na definição do grau de impacto das águas superficiais interferindo junto às 

águas do rio das Velhas. Compromete a meta 2010, Projeto Manuelzão, 2004: navegar, 

pescar e nadar ao longo do Rio das Velhas. Para tanto, será necessário enquadrar suas 

águas na classe II. Essa classificação, segundo a Resolução CONAMA 357/05 destina as 

águas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional, às atividades de lazer, à 

irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e à criação de peixes. As ações nesta sub-bacia 

são fundamentais para a recuperação do ecossistema e envolvem obras de saneamento, 

educação socioambiental, mobilização e participação social, recuperação da vegetação 

natural e matas ciliares entre outras ações.  

              O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH, 1999) é um instrumento de gestão 

que estabelece princípios básicos e diretrizes para o planejamento e controle adequado do 

uso da água no Estado de Minas Gerais. A implantação do PERH pode gerar um plano de 

ação para a revitalização, recuperação e conservação ambiental de toda bacia, 

estabelecendo as diretrizes e critérios para gestão como outorga, enquadramento, sistema de 

informações e cobrança do uso da água.  

     O presente trabalho situou-se na caracterização espaço-temporal da qualidade das águas 

do Rio Maracujá permitindo avaliações mais precisas de controle ambiental e ferramentas 

para o desenvolvimento sustentável e revitalização desta sub-bacia. 

  

PARTE INSTRUMENTAL 
 
Área de Estudo  

 

              A bacia do Rio Maracujá está situada na borda sul do Complexo Bação, entre os 

paralelos 20º14’30”e 20º25’30” S e os meridianos 43º37’30”e 44º45’00” W, uma área 

aproximadamente de 140km2 (Bacellar, 2000). A região em estudo possui enorme 

importância econômica advinda do intenso desenvolvimento de atividades de mineração 

como a exploração de jazidas de minério de ferro, ouro, manganês, bauxita e pedra-sabão. 
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Destaque maior se deve à atividade garimpeira, com extração de pedras preciosas e 

semipreciosas. O Alto do Maracujá, local de nascentes do rio tem praticamente toda sua área 

degradada pela exploração de topázio imperial. O acesso ao volume de água necessário à 

extração e lavagem do minério gera impacto negativo ao longo do curso do rio. O tipo de solo 

e voçorocas também participam ativamente do assoreamento deste recurso hídrico. As 

repercussões recaem nos aspectos ambientais, sociais, culturais e econômicos da região 

(Peixoto, 2004).  

 

Amostragem e preparo de amostras 
 
              06 pontos foram amostrados em duas campanhas, relativas às estações climáticas. 

Metais e metalóides foram determinados por Espectrofotômetria de Emissão Atômica com 

Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). O método de tubos múltiplos foi 

utilizado nas análises bacteriológicas para determinação de Coliformes Termotolerantes. A 

metodologia analítica dos outros parâmetros do Índice de Qualidade de águas (IQA) foi 

desenvolvida conforme estabelecido em APHA, 2005 (Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

Nitratos, Fosfatos, Sólidos dissolvidos, Sólidos em suspensão, Sólidos totais). Temperatura, 

pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica, foram determinados in loco. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
              Segundo o Plano de Enquadramento da Bacia Rio das Velhas, IGAM, 1997, o Rio 

Maracujá foi enquadrado na classe 2. O nível de qualidade da água referenciado no IQA está 

equacionados na Tabela 1. Os resultados obtidos da análise dos parâmetros do IQA em 

estudo estão apresentados na tabela 2:  

 

Tabela 1: Nível de Qualidade da Água (IQA) 

     Nível de Qualidade         Faixa
   Excelente    90<IQA<100
   Bom    70<IQA<90
   Médio    50<IQA<70
   Ruim    25<IQA<50
   Muito Ruim      0<IQA<25  
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Tabela 2: Nível de IQA
     Pontos IQA Médio   Nível de Qualidade

1 79,52          Bom
2 63,55          Médio
3 60,22          Médio
4 64,76          Médio
5 64,66          Médio
6 59,85          Médio  

     

              Pela DN COPAM/CERH-MG Nº1/08 a determinação do IQA e de metais para todos 

os pontos amostrados apresentaram enquadramento maior que o da classe 2, apresentando 

os seguinte parâmetros quantificados  fora dos limites nas duas campanhas:  Fosfato: 67%, 

Coliformes Termotolerante: 84%, Demanda Bioquímica de Oxigênio: 17%, Turbidez: 8%, 

Sólidos em Suspensão: 8%,  O elevado teor de coliformes termotolerantes demonstra o 

lançamento de esgoto doméstico na calha do rio apontando para existência de 

microrganismos patogênicos responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação 

hídrica. O cádmio, o ferro e o manganês foram os metais que se destacaram fora da 

DN01/08, segundo as tabelas 3 e 4: 

 

Tabela 3: Campanha de Chuva 

PARÂMETROS Ponto 
1

Ponto 
2

Ponto 
3

Ponto 
4

Ponto 
5

Ponto 
6

   VMP  
(mg.L-1)           

Cádmio Total ( mg.L-1) - - - - - - 0,001
Ferro Dissolvido (mg.L-1) 0,255 0,211 0,203 0,257 0,287 0,280 0,300
Manganês Total  (mg.L-1) 1,06 1,450 1,043 1,06 0,956 0,728 0,1  

 

Tabela 4: Campanha de Seca 

PARÂMETROS Ponto 
1

Ponto 
2

Ponto 
3

Ponto 
4

Ponto 
5

Ponto 
6

   VMP  
(mg.L-1)           

Cádmio Total ( mg.L-1) 0,110 0,010 0,002 0,008 0,039 - 0,001
Ferro Dissolvido (mg.L-1) 0,076 0,583 0,532 0,594 0,805 0,28 0,300
Manganês Total  (mg.L-1) 0,693 1,209 1,18 0,99 0,87 0,63 0,1  

          * Em vermelho teores fora do limite da DN 01/08 COPAM/CERH-MG 

 

              Os altos teores de manganês e ferro têm origem litológica. O cádmio possui 

mobilidade em ambientes aquáticos, é bioacumulativo, persisti no meio ambiente e também 

se apresenta em elevada concentração. É um metal relevante potencial tóxico (Von Sperling, 

2005). Estudos mostram a poluição de cursos d’água contaminados naturalmente por metais 

traço nos depósitos minerais no Quadrilátero Ferrífero. Altas concentrações de As, Hg e Cd 
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têm sido detectadas em regiões de minerações e pode estar relacionado com a ocorrência de 

veios sulfetados da área de estudo. Processos geológicos disponibilizam os metais traço para 

o meio ambiente e são carreados para os recursos hídricos (Parra, 2006). A região de maior 

ocorrência se deu no Alto Maracujá onde o topázio é explorado e tem o cádmio em sua 

constituição. 
 
CONCLUSÃO 

 
               Fatores naturais quanto antrópicos interferem junto à sub-bacia do Rio Maracujá. O 

estudo da qualidade da água revelou contaminação, mostrando a necessidade de novo 

enquadramento. O acesso ao uso da água se tornou vulnerável nas suas relações 

quantitativas e qualitativas. A ausência de monitoramento e gerenciamento para o 

desenvolvimento sustentável deixou os recursos naturais incapazes de oferta básica para o 

uso dos mesmos, colocando em risco a comunidade e a biodiversidade desta região e 

interferindo em outras. 
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RESUMO 
Estudos dos componentes bióticos de um ecossistema e interações com as 

características físicas do ambiente têm sido foco de muitas pesquisas interdisciplinares. Em 
especial, a mobilidade e disponibilidade dos elementos químicos, que são influenciadas 
pelos fatores físico, químico e biológico do solo, são de interesse para a ecologia de plantas 
nativas. Com relação a este aspecto, a rizosfera possui características geoquímicas 
peculiares em relação ao solo sem raízes. Este trabalho teve como objetivo analisar a 
disponibilidade dos macro e micronutrientes essenciais pertencentes aos grupos siderófilo, 
litófilo e calcófilo na rizosfera, de duas espécies de Eremanthus, e nos solos, em dois 
litotipos (quartzito e xisto). As amostras de rizosfera e solo coletadas foram digeridas com 
HNO3/HCl e sua disponibilidade foi avaliada por um processo de extração seqüencial de 
duas etapas. As concentrações totais de todos os elementos e as disponíveis de 
micronutrientes não variaram entre rizosfera e solo. Porém a disponibilidade dos 
macronutrientes, no litotipo quartzito, foi maior na rizosfera em relação ao solo. As duas 
espécies de Eremanthus parecem apresentar mecanismos adaptativos que influenciam na 
dinâmica dos elementos na rizosfera.  

 
PALAVRAS-CHAVE: fitodisponibilidade, extração sequencial, rizosfera, Eremanthus. 

 
ABSTRACT  

Interaction between ecosystem biotic components and physical environmental traits is 
a common subject of interdisciplinary studies. Namely, the mobility and availability of 
chemical elements, which are influenced by physical, chemical and biological features of soil, 
are of interest for ecology of native plants. In this regard, the rhizosphere has distinct 
geochemistry traits compared to bulk soil. The present work aims to analyze the availability 
of macro and micronutrients (essentials and not essentials) belonging to the groups of 
siderophile, lithophile and chalcophile in the rhizosphere of two species of Eremanthus and 
bulk soil in two litotipos (quartzite and xisto). The samples of rhizosphere, soil were digested 
with HNO3/HCl e their availability was evaluated by a process of sequential extraction of two 
steps. The total concentrations of elements and the available of micronutrients did not differ 
between rhizosphere and soil, however the availability of macronutrients, in the litotipo 
quartzite, was higher in the rhizosphere than in the soil. The two species of Eremanthus 
show adaptive mechanisms that apparently can influence the rhizosphere elements 
dynamics.  

 
KEY-WORDS: phytoavailability, sequential extraction, rhizosphere, Eremanthus.      

 
 
INTRODUÇÃO 

O solo é a fonte mais importante de nutrientes para as plantas terrestres, entretanto, 
a depender de fatores como composição da rocha parental, condições físico, química e 
biológicas do ambiente (granulometria, pH, matéria orgânica, argilominerais, presença de 
óxidos de Fe, Al e Mn, microrganismos e raízes ativas), a absorção dos elementos pelas 
plantas pode ser dificultada ou facilitada (McBride 1994, Schulin et al. 1995, Siegel 2002, 
Manahan 2005, Salonen & Korkka-Niemi 2007).  



Conforme as necessidades fisiológicas das plantas, os elementos químicos são 
classificados em micronutrientes e macronutrientes essenciais e em elementos não 
essenciais. Os micronutrientes são aqueles requeridos em baixas concentrações, ou seja, 
em concentrações-traço, enquanto os macronutrientes são necessários em concentrações 
mais elevadas, geralmente, acima de 1000 ppm. Os elementos não-essenciais são aqueles 
que não possuem nenhuma função vital conhecida para o ciclo de vida das plantas 
(Marschner 1986, Taiz & Zeiger 2004).  

Além disso, baseado em suas características geoquímicas, os nutrientes essenciais 
e não essenciais podem ser classificados de acordo com Goldschimidt (White 2007) em três 
grupos. Os siderófilos são elementos que possuem uma afinidade por fases metálicas (Co, 
Fe, Mn e Ni – micronutrientes), os calcófilos possuem afinidade por sulfetos (micronutriente: 
Cu e Zn, macronutriente: S e não essenciais: As e Pb) e os litófilos apresentam afinidade 
por frações silicáticas (micronutriente: Na; macronutrientes: K, Mg, P e não essenciais: Al, 
Ba, Cr, Pb, Sr).  

À parte de qualquer classificação, para serem absorvidos pelas raízes das plantas o 
elemento (fitodisponível) deve estar solubilizado na solução do solo. Assim, muitas vezes, 
mensurações da quantidade total de determinados elementos na rocha e no solo não 
representam o que pode ser efetivamente absorvido. A quantificação da fração fitodisponível 
dos elementos nos solos pode ser feita por diferentes métodos de extração simples e 
sequencial (Lombi et al. 2001, Rodrigues et al. 2001, Lã et al. 2003, Chojnacka et al. 2005, 
Gonçalves et al. 2006). Em adição, através da exudação de compostos orgânicos e H+, as 
raízes podem alterar a mobilidade e a fitodisponibilidade dos elementos (Greger 1999, 
Wenzel et al. 1999, Larcher 2000, Meers et al. 2005) na rizosfera, um micro-ambiente 
dinâmico caracterizado pelos processos biogeoquímicos (Wenzel et al. 1999, Uren 2007).  

Eremanthus incanus e E. erythropappus (Asteraceae) são espécies nativas 
pioneiras, amplamente distribuídas na região de Ouro Preto-MG, e possuem grande 
importância econômica pela qualidade de seu óleo essencial e de sua madeira (Scolforo et 
al. 2002). O objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade dos elementos considerados 
essenciais e não essenciais às plantas de E. incanus e E. erythropappus, portanto presentes 
na rizosfera, e compará-los com valores obtidos no solo distante da zona de influência das 
raízes, em duas formações geológicas distintas distintas na Floresta Estadual do Uaimií-MG.  

  
METODOLOGIA  

As áreas estudadas se encontram na Floresta Estadual do Uamií, localizada em 
Ouro Preto-MG. Foram marcadas seis parcelas, sendo três em cada formação geológica, 
Casa Forte (litotipo quartzito) e Palmital (litotipo xisto) do Grupo Maquiné (Supergrupo Rio 
das Velhas). Foram selecionados, em cada parcela, três indivíduos de espécies de 
Eremanthus para a coleta da rizosfera. Além da rizosfera, coletou-se amostras de solo 
distante da zona de influência das raízes. As amostras de solo e rizosfera foram secas, 
peneiradas, moídas e destinadas às análises químicas. Utilizou-se digestão com água régia 
(2:3 HCl-HNO3) para determinação das concentrações consideradas totais dos elementos, 
excluindo-se a contribuição dos silicatos, que demandam um ataque ácido mais forte (HF). 
Para avaliação da fração fitodisponível dos elementos, usou-se um procedimento de 
extração seqüencial de duas etapas, a 1ª extrai elementos disponíveis na solução do solo e 
a 2ª extrai elementos “disponibilizáveis”, proposto por Remon et al. (2005). As análises 
envolveram a determinação dos elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, 
Na, Ni, P, Pb, S, Sr e Zn por ICP-OES.Para testar se as concentrações dos elementos no 
solo e na rizosfera diferem entre si, foram feitas análises com Testes-t de Student. 
 
RESULTADOS  

As Figuras 1, 2 e 3 mostram as concentrações totais e disponíveis dos elementos 
siderófilos, litófilos e calcófilos na rizosfera e no solo do quartzito (A e C) e do xisto (B e D). 
As concentrações totais de todos os elementos analisados não apresentaram diferenças 
significativas entre rizosfera e solo dentro dos dois litotipos. Em relação às concentrações 



disponíveis, apenas os elementos K, Mg, P, S e Al do quartzito apresentaram diferenças 
significativas entre rizosfera e solo.  
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Figura 1 . Concentrações totais e disponíveis dos elementos siderófilos. A e B: médias das concentrações totais dos elementos 
nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente. C e D: médias das concentrações disponíveis dos elementos na 1ª (1) e 2ª (2) 
fases da extração sequencial, nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente.  
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Figura 2 . Concentrações totais e disponíveis dos elementos litófilos. A e B: médias das concentrações totais dos elementos 
nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente. C e D: médias das concentrações disponíveis dos elementos na 1ª (1) e 2ª (2) 
fases da extração sequencial, nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente.  
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Figura 3 . Concentrações totais e disponíveis dos elementos calcófilos. A e B: médias das concentrações totais dos elementos 
nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente. C e D: médias das concentrações disponíveis dos elementos na 1ª (1) e 2ª (2) 
fases da extração sequancial, nos litotipos quartzito e xisto, respectivamente.  
 
DISCUSSÃO 

As concentrações disponíveis dos micronutrientes essenciais siderófilos na rizosfera 
e no solo, apresentam valores superiores a 1 ppm, 100 ppm, 50 ppm e 0,5 ppm, 
respectivamente, para Co, Fe, Mn e Ni. As concentrações necessárias destes elementos 
para as atividades vitais das plantas são, respectivamente, 0,1 ppm, 100 ppm, 50 ppm e 
0,05 ppm (Taiz & Zeiger 2004). Esta relação entre a necessidade da planta por estes 
elementos e as suas concentrações na rizosfera, mostra que as concentrações disponíveis 
no solo são suficientes para suprir as necessidades das plantas nos dois litotipos, sugerindo 
que as espécies de Eremanthus estudadas não necessitam atuar fisiologicamente sobre a 
disponibilidade destes elementos na rizosfera.  

Por outro lado, as concentrações disponíveis no solo e na rizosfera dos 
macronutrientes essenciais dos grupos litófilo e calcófilo, K, Mg, P e S, estão abaixo dos 
limites considerados adequados para o funcionamento do metabolismo vegetal. Entretanto, 
os valores destes elementos nas folhas encontram-se em níveis adequados, demonstrando 
que as duas espécies de Eremanthus possuem mecanismos eficientes de aumentar a 
absorção e o acúmulo tecidual interno de elementos em solos distróficos. Em geral, plantas 
de ambientes mais distróficos apresentam-se mais ativas quanto à alteração química da 
rizosfera no sentido de aumentar a disponibilidade dos elementos essenciais, o que pode 
ser observado no quartzito, onde estes elementos estão mais disponíveis na rizosfera do 
que no solo.  

Muitas vezes, os mesmos mecanismos que aumentam a disponibilidade de 
macronutrientes essenciais na rizosfera, o fazem também para elementos potencialmente 
tóxicos para as plantas, como o Al. A alteração na rizosfera pode ainda disponibilizar 
micronutrientes essenciais em concentrações tóxicas (Larcher 2000). Em geral, plantas 
lidam com isso através de mecanismos de exclusão destes elementos e de detoxificação 
interna.  

 
CONCLUSÃO  

Este estudo evidenciou a importância dos estudos interdisciplinares na relação solo-
planta ao mostrar que, em solos distróficos, Eremanthus incanus e E. erythropappus, 
espécies nativas pouco conhecidas, possuem mecanismos adaptativos eficientes em 
aumentar a disponibilidade elementos essenciais. Além disso, mostrou que o procedimento 
de extração seqüencial de duas etapas pode ser eficiente para avaliar a fitodisponibilidade 
de nutrientes essenciais para plantas nativas.  
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Resumo  

Em 33 amostras de água, oriundas de lagos, brejos e rios da parte E do Quadrilátero Ferrífero, 

Minas Gerais, foram analisadas COD e elementos metálicos. Em alguns elementos 

constataram-se correlações positivas indicando uma origem litológica comum. No caso dos 

metais traços somente Co e Ni apresentaram-se em concentrações maiores. Todos os outros 

elementos ficaram abaixo do limite de detecção. O enriquecimento em colunas com resina (tipo 

XAD) resultou em aumento de COD em até 50 vezes. A ultra filtragem em 5 amostras da Serra 

do Caraça indicou concentrações elevadas de COD nas frações de 30 kDA. 

 

Palavras Chave: Quadrilátero Ferrífero, Metais traços, Águas, Substancias Húmicas 

Aquáticas, COD 

 

Abstract 

 In 33 water samples from of lakes, swamps and rivers of the Eastern part of the Iron 

Quadrangle, Minas Gerais, DOC and metallic elements were analyzed. For many larger 

elements positive correlations could be verified, indicating a common lithological origin. In the 

case of the trace metals only Co and Ni occurs in larger concentrations. All the other elements 

were below the detection limit. Enrichment in columns with resin (type XAD) resulted in an 

increase of DOC in up to 50 times. The ultra-filtration in 5 samples of the Caraça Mountain 

indicated high concentrations of DOC  in the fractions of 30 kDA. 

 

Key Words: Iron Quadrangle, Metallic Trace Elements, Waters, Aquatic Humic Substances, 

DOC 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Intenational Humic Substances Society (IHSS), as substâncias húmicas são 

os maiores componentes de matéria orgânica natural do solo e da água, formam depósitos 

orgânicos em sedimentos de lagos e rios e contribui para coloração marrom nas águas. Em 



sistemas aquáticos, como rios, cerca de 50% da matéria orgânica dissolvida são Substâncias 

Húmicas Aquáticas (SHA) que afetam entre outras a turbidez, o pH e alcalinidade. Além disso, 

elas interagem com várias espécies metálicas dentro da água e podem, por exemplo, 

influenciar a biodisponibilidade, controlar as propriedades físico-químicas das águas, 

influenciarem na toxicidade de alguns metais, formando complexos, e reagir com substâncias 

utilizadas para o tratamento de água – como cloro – formando compostos orgânicos (Rocha & 

Rosa 2003). As SHA são dividas em material orgânico dissolvido (COD) e particulado sendo 

que cerca de 50% do COD representa as SHA. Neste artigo são apresentados resultados de 

pesquisas sobre tais SHA e sua relação com elementos metálicos. As investigações foram 

realizadas em lagos, lagoas, rios e riachos do leste do Quadrilátero Ferrífero - uma das áreas 

clássicas da mineração brasileira. O objetivo era de pesquisar as influências antropogêneas 

nessas águas, considerando por um lado a litologia especial dessa área, e, por outro lado as 

enormes influências antropogêneas, como as atividades de mineração na região. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram coletadas durante um ano 33 amostras de águas. Os parâmetros físico-químicos (pH, 

ORP, Turbidez, Condutividade, Resistividade, Temperatura, OD, TDS)  foram determinados in 

loco. As análises de água realizadas em laboratório foram alcalinidade, teor de sulfato e o teor 

de cloreto (via titulometria e turbimetro). Os metais foram determinados com ICP-MS. 5 

amostras selecionadas forma submetidas à ultra filtragem  com  placas de 100, 30, 10, e, 3 

[kDa = kilodalton] no (UFZ em Magdeburg.- A verificação das SHA aconteceu via Fluorescence 

Quenching (Roeser & Friese 2007). Em cada uma das frações (Retentate e Permeate) foram 

analisados os elementos metálicos e as relações com o carbono orgânico dissolvido (COD). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros resultados obtidos confirmou as expectativas, que somente os elementos maiores 

apresentou em concentrações de mg/L, mostrando Fe – Mn e Ca – Mg em alguns casos 

correlações positivas (tabela 1, figura 1), que indica uma origem litológica. Por outro lado, os 

teores de Fe eram abaixo do esperado, para uma região denominada Quadrilátero Ferrífero. 

Mesmo em concentrações de [µg/L]  a maioria dos elementos mostrou-se em concentrações 

abaixo do limite de detecção. Surpreendentemente os elementos traços Co e Ni apresentaram 

as concentrações maiores, apresentando eles também em alguns casos correlação positivas 

(vide gráfico 2). A litologia da Serra do Caraça foi evidenciada pelas análises das 5 amostras 

que foram submetidas a ultra filtragem. Em nenhuma delas os teores dos metais ultrapassaram 

os limites indicados pela CONAMA ( res. 357/05) 

 

 

 

 



Tabela 1: Amostras (SSSH) com os respectivos valores dos elementos metálicos  

e o COD em [mg/L], Co e Ni em [µg/L]. 

                     

 

                              

 

 

 

Figura 1 – Correlação entre Fe e Mn, indicando origem litológica comum 

 

 

No caso das SHA observou-se relações entre COD e alguns elementos metálicos, 

comprovando assim positivamente que SHA interagem com elementos metálicos, uma vez que 

o carbono orgânico dissolvido é parte deste material orgânico contido nas SHA. Um bom 

exemplo foi o comportamento de Cu. Nas 5 amostras tiradas na Serra do Caraça, mostrou-se 

uma grande riqueza de Cu nas frações 30 kDa (Permeate - pontos 28, 38 e 48 no gráfico 2). 

Amostra 

SSSH Ca2+ K+ Mg2+ Na+ Fe Mn 

 

Co 

 

Ni COD 

01 1,52  0,27 1,00  0,40  0,30  1,02  3,6 1,3 1,3  

02 1,01  0,31  0,81  0,68  0,60  0,22  4,7 2,4 0,8  

03 0,32  < 0,13 0,07  0,39  0,13  0,04  2,3 0,2 20,2  

04 0,38  0,17 0,12  0,31  0,10  < 0,07 3,3 0,3 1,9  

05 0,96  0,20  0,94  0,58  0,14  0,09  2,7 1,1 1,2  

06 5,87  0,18  2,30  0,64  0,08  0,06  0,3 0,4 0,7  

07 4,31  0,22  2,00  0,67  0,08  0,10  4,0 0,6 1,5  

08 2,89  1,12  1,40  4,20  0,78  0,33  6,7 1,6 2,2  

09 1,51  0,32  0,88  0,73  0,58  0,62  6,4 1,2 0,6  

10 2,37  0,77  1,20  4,19  0,20  0,21  0,3 0,5 1,2  

11 2,53  0,26  0,35  0,45  0,06  0,04  0,4 0,5 0,6  

12 5,37  0,26  3,10  2,03  0,35  0,16  3,8 0,4 < 0,5 

13 7,09  0,56  3,91  10,60  0,03  0,18  0,4 0,2 0,7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Correlação positiva qualitativa entre OCD (DOC)  e Cu em 5 amostras da Serra 

do Caraça - x = frações ultra-filtragem em [kDa] 

 

Para obter melhores resultados, especialmente no caso de muitos elementos traços, que 

ficaram abaixo do limite de detecção, foi iniciado um método de extração com resina (tipo 

XAD), que resultou em resultados promissórios, pois conseguiu-se enriquecer o teor de COD 

em cerca de 50 vezes ( OCD = 3,6 mg/L para OCD = 158 mg/L). As determinações respectivas 

dos elementos metálicos nessas concentrações estão em andamento. 
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RESUMO 

Em cartografia geoquimica, o conceito de amostragem de baixa densidade/baixo custo 
ganhou um  interesse reforçado nas últimas duas décadas (Darnley et al., 1995; Plant et al., 
2001). Toda a área de Portugal Continental, aproximadamente 89,000 km2, encontra-se 
presentemente coberta por cartografia geoquimica de baixa densidade (652 locais, 1 
amostra/135 km2) tomando como meio amostral os horizontes A e orgânico dos solos. A 
amostragem, preparação física, análise e controlo de qualidade analítica seguiram 
procedimentos padronizados de modo a obter uma base de dados consistente. Cada solo foi 
analisado para 32 elementos químicos, pH, condutividade eléctrica e teor de matéria 
orgânica. Para além dos teores “totais” (extracção com água régia) determinaram-se ainda, 
em amostras seleccionadas (cerca de 20%), os teores “extraíveis” pelo acetato de amónio.  
O principal objectivo deste estudo consistiu em comparar, a concentração “total” com a 
“biodisponível” de alguns elementos traço e sua distribuição espacial. Verifica-se que, em 
algumas zonas de Portugal, a concentração natural “total” de alguns elementos excede os 
limites comummente estabelecidos para solos contaminados (Inácio et al, 2008); contudo 
apresentam baixas percentagens de extracção pelo acetato de amónio.   

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia geoquimica; Solos; Biodisponibilidade; Portugal. 

ABSTRACT  

The idea of low-density/low-cost sampling for geochemical mapping has gained renewed 
interest over the past two decades (Darnley et al., 1995; Plant et al, 2001). The whole 
continental area of Portugal, which is about 89,000 km2, is now entirely covered by a low 
density geochemical survey (652 sites, 1 site/135 km2), taking as the sampling media 
topsoils (upper mineral horizons, A) and organic horizons (humus, O). Standard methods for 
sampling, sample preparation and analysis were used in order to achieve high quality and 
consistent data. Each sample was analyzed for 32 chemical elements, pH, electrical 
conductivity and organic matter content. In addition to total contents (extracted with aqua 
regia) ammonium acetate extractable contents were determined in selected samples (about 
20%).  
The main purpose of this study was to compare “total” trace elements contents and 
“bioavailable” concentration and their spatial variability. In many areas of Portugal, the 
natural concentration of several elements exceeds the limit values designated for 
contaminated soils (Inácio et al, 2008), however the «bioavailable» concentrations are much 
lower. 

KEYWORDS: Geochemical mapping; Soil geochemistry; Bioavailability; Portugal. 

 



INTRODUÇÃO 

A reconhecida importância do solo como recurso escasso e não renovável e a pressão 

crescente das actividades antrópicas levou nas ultimas decadas à procura de metodologias 

que permitissem a produção de mapas geoquímicos de pequena escala, que documentem 

com precisão a situação presente do solo. As bases de dados geoquímicos poderão ter 

utilizações práticas em áreas tão distintas como o ambiente, a prospecção de recursos 

naturais, a agricultura, a saúde pública, etc. Em Portugal, um dos poucos países europeus 

em que não existe nenhum documento legislativo com vista à gestão de locais 

contaminados, uma caracterização geoquimica desta natureza terá uma importância 

relevante.  

Portugal participou no Projecto Internacional 259 “International Geochemical Mapping” 

(DARNLEY et al., 1995) seguindo os procedimentos padronizados recomendados no que diz 

respeito à amostragem, preparação física, análise e controlo de qualidade analítica de forma 

a que os dados podessem ser comparados com outros de estudos semelhantes. A 

compilação de todos os dados obtidos (aproximadamente 45 000) de forma coordenada, 

culminou com a produção do primeiro Atlas Geoquímico dos Solos de Portugal Continental 

(Inácio Ferreira, 2004).  

Relevando a componente ambiental, e atendendo a que os teores “totais“ de fundo ou de 

“background” natural de um dado elemento químico não nos fornecem informação sobre a 

biodisponibilidade, isto, é a sua mobilidade no solo e absorção pelas plantas, procedeu-se à 

quantificacão da fracção móvel e biodisponivel. Neste sentido, este trabalho teve como 

principal objectivo fazer a comparação da concentração“total” com a “biodisponível” de 

alguns elementos traço de reconhecido impacte ambiental e ainda avaliar a sua distribuição 

espacial, com vista á integração dos dados/mapas agora obtidos na base de dados já 

existente.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Na amostragem, preparação das amostras, análise e controlo de qualidade analítica foram 

seguidas as recomendações do projecto internacional IGCP 259 - “International 

Geochemical Mapping” (Darnley et al., 1995).  

Foram colhidas 652 amostras compósitas do horizonte A (0-20cm “topsoils”), 

correspondendo a uma densidade de amostragem de 1 amostra/ 135 km2. O horizonte O foi 

colhido sempre que existente (195 locais) fundamentalmente no norte e centro do Pais. Em 

cada 10 locais, e de ambos os horizontes, foram colhidas amostras em duplicado. A análise 



foi realizada na fracção < 0.18 mm. 

Cada solo foi analisado para 32 elementos químicos (extracção com uma mistura ácida 2-2-

2 HCl-HNO3-H2O e análise por ICP/MS), pH, condutividade eléctrica e teor de matéria 

orgânica. Para além dos teores “totais” determinaram-se ainda, em amostras seleccionadas 

(cerca de 20%), os teores “extraíveis” pelo acetato de amónio. A determinação foi efectuada 

da seguinte forma: 1 g de amostra foi tratada com 10 ml de 1M NH3CH3COO e o extracto 

analisado por ICP/MS.  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os teores extraídos com o acetato de amónio nas amostras de solos de Portugal 

continental, para alguns elementos traço de reconhecido impacte ambiental, são muito 

variáveis. As mais elevadas percentagens de extracção foram obtidas para o Ba (máximo de 

77%; mediana 22%) e para e Pb (máximo de 30%; mediana 4%). As correlações 

(coeficientes de correlação de Pearson, p<.05) mais elevadas entre os teores “totais” e a 

fracção “disponível” são obtidas para o Ba, Ni e Pb. O As e o V apresentam respectivamente 

97% e 67% dos teores «disponíveis» abaixo do limite de detecção do método analítico, 

contudo a distribuição espacial destes elementos permite tirar algumas conclusões 

interessantes não existindo qualquer correlação entre os teores “totais” e a fracção 

“disponível”.  

Os mapas de distribuição espacial das concentrações (os teores “totais” e “extraíveis”) 

apresentam padrões diferenciados de distribuição. Contudo, e no caso do As, em que 

surgiam elevadas concentrações “totais” na Zona Centro Ibérica, fundamente associadas às 

litologias graníticas ou afins e zonas de contacto e junto a ocorrências minerais e minas 

inactivas/abandonadas, teores extraídos com o acetato de amónio são baixos atenuando 

possiveis efeitos das elevadas concentrações “totais“ verficadas (Figura 1). 

Em Portugal, um dos poucos países europeus em que não existe nenhum documento 

legislativo com vista à gestão de locais contaminados, um estudo desta natureza poderá ter 

uma importância relevante, pois permite avaliar a fracção biodisponivel a curto prazo e 

consequentemente o impacto na qualidade de vida da população.  
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Figura 1- Distribuição espacial em solos dos teores de As“total“ e “extraíveis“ pelo acetato 
de amonio. Mapas de superficies coloridas foram elaborados utilizando como estimador a 

krigagem tendo por base uma análise geostatística. 
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RESUMO 
A Formação Rocha é uma espessa sequência de metarenitos (wackes) e metapelitos 
neoproterozóicos aflorantes na porção leste do Terreno Cuchilla Dionisio, costa oriental do 
Uruguai. São depósitos turbidíticos com áreas-fonte de 2,0 a 0,6 Ga, reconhecidos como de 
afinidades africanas, oriundos do cráton do Kalahari. Oito amostras foram analisadas para 
geoquímica. Razões de elementos traços indicaram uma área-fonte félsica da crosta 
continental superior. Nos diagramas tectônicos discriminantes, as amostras plotam nos 
campos de ambientes de margem passiva e de arco continental. Estes resultados seriam 
coerentes com uma evolução tectônica de uma porção distal da margem continental africana 
com turbiditos com a aproximação de uma margem ativa com arco continental.  
 
PALAVRAS CHAVES turbiditos, Neoproterozóico, Terreno Cuchilla Dionísio, Uruguai 
 
ABSTRACT 
The Rocha Formation is a thick sequence of Neoproterozoic metarenites (wackes) and 
metapelites that crop out in the eastern Cuchilla Dionisio Terrane, oriental Uruguay. They are 
turbiditic deposits with 2.0 to 0.6 Ga source rocks with African affinities, from the Kalahari 
Craton. Eight samples were analized for geochemistry. Trace elements rations indicate a 
felsic upper continental crust source rock. In the tectonic discrimination diagrams, samples 
are distributed in the passive margin environment Field and also continental arc. These 
results are coherent with a tectonic evolution starting in a distal continental margin (African) 
with turbidites, evolving to an active margin with a continental magmatic arc.  
 
KEYWORDS turbidites, Neoproterozoic, Cuchilla Dionísio Terrane, Uruguay 
 

INTRODUÇÃO 

    O Terreno Cuchilla Dionisio (TCD), no leste do Uruguai, é constituído por um 

embasamento metamórfico mesoproterozóico com seqüências metavulcano-sedimentares 

do Neoproterozóico ao Cambriano, intrudido por vários plutons sin a tardi-cinemáticos dos 

eventos tectônicos brasilianos, conforme Bossi & Gaucher (2004). É limitado a oeste por 

uma zona de cisalhamento NE-SW sinistral denominada Sierra Ballena. A leste (região de 

Rocha - Figura 1) apresenta um bloco composto pela Formação Rocha, rochas 

metassedimentares de origem turbidítica com baixo grau metamórfico, intensamente 

deformadas. São apresentados aqui dados geoquímicos dos litotipos desta formação, com o 

objetivo de contribuir para o entendimento da origem destes sedimentos, suas prováveis 

áreas-fontes e ambiente tectônico, e correlacionando com unidades metassedimentares 

contemporâneas das Faixas Gariep e Damara (África) e da Faixa Ribeira (Brasil). 



 

Figura 1:  Mapa geológico simplificado da porção leste do Terreno Cuchilla Dionísio 
(modificado de Gaucher & Bossi 2004). CRDP- Cráton Rio de La Plata, TNP – Terreno Nico 

Perez, TCD- Terreno Cuchilla Dionisio. 

CARACTERIZAÇÃO DA FORMAÇÃO ROCHA 
    A Formação Rocha encontra-se em contato tectônico, a oeste, com ortognaisses 

granulíticos. Ao norte e ao sul é recoberta por sedimentos recentes, e a leste pelo Oceano 

Atlântico. A intrusão do Granito Santa Teresa baliza o limite inferior para a deposição, com a 

idade de 556 ± 7 Ma obtida por Umpierre & Halpern (1971) pelo método Rb-Sr. Estudos de 

proveniência de Basei et al. (2005) mostram contribuição de áreas-fontes entre 2,0 e 0,6 Ma, 

com idade máxima de deposição de 630 Ma, correlacionável com o Grupo Oranjemund na 

Faixa Gariep. A Formação Rocha é constituída por metarenitos intercalados com 

metapelitos. Localmente são preservadas estruturas sedimentares que, junto com a 

intercalação regular e cíclica das camadas, permitem concluir que são de origem turbidítica, 

conforme Sánchez Bettucci & Mezzano (1993). Observa-se dois litotipos principais: os 

metarenitos finos a médios, com alta percentagem de matriz, tipo wackes, e os pelitos, 

intercalações de metassiltitos e metargilitos. Os pelitos possuem quartzo; plagioclásio; 

micas: muscovita sericítica, biotita detrítica e mica branca metamórfica; clorita; ortoclásio; 

opacos, zircão, turmalina e epidoto. Os metarenitos possuem quartzo; plagioclásio; micas: 

muscovita e biotita detrítica e/ou metamórfica; ortoclásio; zircão, turmalina e opacos.  



LITOGEOQUÍMICA 
  Quatro amostras de metapelito e quatro de metarenito foram analisadas para 

determinação de elementos maiores e traços, incluindo os elementos  terras raras (ETR), no 

laboratório ACTLABS (Canadá) por ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission 

Spectrometry) e por ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) 

respectivamente.  

Os metarenitos apresentam 77,7% de SiO2 refletindo as elevadas proporções  de 

quartzo. Os teores de Al2O3 (9,4%), Fe2O3T (3,0%), MgO (1,0%) e K2O (1,8%) são baixos 

quando comparados às concentrações desses elementos nos metapelitos (Al2O3=18,11%, 

Fe2O3T = 8%, MgO =3,2%, K2O =4,1%). Ya os teores de CaO e Na2O são menores nos 

metapelitos (0,26% e 1,87%, respectivamente) que nos metarenitos (1,1% e 2,5,% 

respectivamente).  

    A diferença dos elementos maiores que são, na maioría, facilmente remobilizados durante 

os processos intempéricos e, ainda, durante metamorfismo, alguns elementos traço 

apresentam comportamento relativamente imóvel durante eses processos, fornecendo 

informação sobre as áreas fonte. A Tabela 1 apresenta os valores de razões elementares 

para diferentes reservatórios crustais e para areias de diferentes proveniências. Os 

resultados sugerem fortemente que os sedimentos precursores das rochas em estudo 

derivam de fontes crustais félsicas.   

 
Tabela 1: Razões elementares de diferentes ambientes e das  amostras  da Formação  Rocha 
 

1. Dados de Cullers (1994); 2. Dados de Taylor & McLennan (1985). 

 Independentemente dos teores absolutos de ETR, a razão ETR leves/ETR pesados muda 

pouco entre os dois litotipos: 6,4 para os metapelitos e 6,7 para os metarenitos. Isto se deve 

ao fato de que a abundância de ETR em arenitos é, em geral, menor do que em folhelhos, 

mais o padrão é semelhante (Taylor & McLennan 1985).  No entanto, o grau de 

fracionamento diferencia dois grupos nos metarenitos (Figura 2) com Lan/Ybn de 8,2 e 10. 

Nos metapelitos o valor da razão Lan/Ybn é 10.  
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Form. 
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La/Sc 0,4-1,1 2,5-16 2,7 0,3 0,1 1,8 4,5 
Sc/Th 20-25 0,05-1,2 1 34 1,7 1,8 0,8 
Cr/Th 22-100 0,5-7,7 3,3 222 1227 8,9 4,9 
Co/Th 7,1-8,3 0,22-1,5 0,9 33 214 4,9 3,8 

Figura  2:  Padrões  de  distribuiçãodos 
elementos  terras  raras  (normalizados  para 
condrito  de  Sun  & McDonough  1989)  das 
rochas  da  Formação  Rocha.  Campo  cinza: 
metargilitos; linhas: metarenitos 



 

Nos diagramas La-Th-Sc e Th-Sc-Zr/10 (Figura 3), a maioria das amostras se situa no 

campo do ambiente de arco continental. No diagrama La/Y versus Sc/Cr seis amostras 

plotam no campo da margem continental passiva. Em todos eles há uma superposição 

parcial com as amostras de metarenitos e metargilitos do Grupo Oranjemund (Basei et al. 

2005)  
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Figura 3: Diagramas de ambientação tectônica (Bhatia & Cook 1986) mostrando a 
localização das rochas silicicláticas da Formação Rocha. Para comparação se incluem os 
campos (cinza) dos metarenitos e metargilitos do grupo Oranjemund (Basei et al. 2005). A: 
Arco de ilhas oceánico; B: Arco de ilhas continental; C: Margem continental ativa; D: 
Margem continental passiva. 

CONCLUSÕES 
    Os dados litogeoquímicos indicam que: (1) O protólito da Formação Rocha se originou de 

fontes félsicas, de crosta continental superior; (2) O ambiente de deposição provável é 

margem passiva continental, mas com uma contribuição de arco continental; e (3) A 

coerência com os dados do Grupo Oranjemund corrobora a hipótese da afinidade africana.  

Estes resultados seriam coerentes com uma evolução tectônica de uma porção distal da 

margem continental africana com turbiditos para a aproximação de uma margem ativa com 

arco continental  
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RESUMO 
O CCB compreende rochas similares ao embasamento do Domínio Alto-Moxotó. Foi 

individualizado em dois grupos: Grupo I – composição diorítica/granodiorítica, 

metaluminosos/peraluminosos; valores de Nb (< 10), Zr(~1) e Ti(<1); composição química 

cálcio-alcalina/cálcio-alcalina de médio-K. Ambiente de granitos de  arco vulcânico. Valores 

moderados de ETR, enriquecimento em ETRL, ausência de anomalias negativas de Eu. 

Grupo II - Composição granítica/sienogranítica, rico em anfibólio, metaluminosos; 

Composição cálcio-alcalino de alto-K/shoshonítico; Anomalias positivas de Rb, Th, Nb e K 

com valores de La em 100ppm e La/Y(<10); Ambiente de granitos intraplaca; Abundância de 

ETR ; Fortes anomalias negativas de Eu.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Complexo Cabaceiras; Domínio Alto Moxotó; Complexo Floresta 
 
 
ABSTRACT 
The CCB comprises rocks similar to the basement of the Alto Moxotó Domain. It was divided 

in two groups: Group I - dioritic/ granodioritic composition, metaluminous / peraluminous; 

values of Nb (<10), Zr (~ 1) and Ti (<1); calc-alkaline/calc-alkaline of medium-K chemical 

composition. Environment of volcanic-arc granites. Moderate values of REE, enrichment in 

LREE, absence of negative anomalies of Eu. Group II - granite / sienogranitic composition, 

rich in amphibole, metaluminous; calc-alkaline Hig-K/shoshonitic; positive anomalies of Rb, 

Th, Nb and K with values of 100ppm in La and La / Y (<10); Environment of intraplate 

granite; enrichment  in REE; Strong negative anomalies of Eu. 
 
KEYWORDS: Cabaceiras Complex; Alto Moxotó Domain; Floresta Complex 
 

INTRODUÇÃO 

 

O CCB integrado na Folha Jaguaribe SB-24 Escala: 1/1000000 por Angelim et al. (2004), foi 

inicialmente descrito como Grupo Cabaceiras por Caldasso (1968), Camalaú-Cabaceiras 
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(Brito Neves, 1975) e Maciço Boqueirão, representando possivelmente uma suíte do tipo 

TTG (Ferreira & Santos, 2000). Engloba um conjunto de ortognaisses variavelmente 

migmatizados com freqüente intercalações de rochas metamáficas. Aflora a sul da Folha 

Boqueirão (SB.24-Z-D-III) e a norte da Folha Santa Cruz do Capibaribe (SB.24-Z-D-VI) no 

estado da Paraíba. Estes ortognaisses apresentam semelhanças petrográficas e 

geoquímicas com gnaisses de idade paleoproterozóica do embasamento do domínio central 

da Província Borborema notadamente ao Complexo Floresta (Santos, 1995; Brito Neves et 

al., 2001; Neves et al., 2006). 

 
ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA 
 
Esse complexo polideformado, compreende ortognaisses bandados cuja alternância varia 

da ordem centimétrica a decimétrica. É intercalado por rochas metamáficas anfibolitizadas  

(“sheets” deformados) de composição gabróica e lentes de granada leucognaisses.  

Individualizou-se dois grupos petrográficos. O (Grupo 1) cuja composição varia de diorítica a 

granodiorítica/monzogranítica, contendo biotita gnaisses migmatizados com termos 

estromáticos, surreíticos e leucossomas (granada)-quartzo-feldspáticos. O (Grupo II) possui 

composição granítica/sienogranítica, rico em anfibólio com esparsos leucossomas 

compostos de quartzo, feldspato e anfibólio idiomórfico. 

Quartzo, microclina, microclina pertítica, plagioclásio, biotita e horblenda são minerais 

essenciais. Clinopiroxênio, titanita, zircão, allanita, epidoto, monazita e minerais de óxido de 

ferro são minerais acessórios. No diagrama QAP normativo, estas rochas apresentam 

pequena variação composicional (granodiorito/monzogranito, fig. 1). 
Q
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Figura 1. Digrama QAP normativo de amostras 

dos ortognaisses da área estudada (Grupo I 

losângulos preto, Grupo II quadrados cinza). 

 

 

RESULTADOS GEOQUÍMICOS E CONCLUSÕES 
 
Os padrões geoquímicos obtidos a partir de amostras dos seus mesossomas confirmam os 

dois grupos de ortognaisses. O Grupo I, plota na transição dos campos de rochas 

metaluminosas/peraluminosas (fig.2) com composição química cálcio-alcalina a cálcio-



alcalina de médio-K (fig.3). No diagrama de Pearce apresentam assinatura química de 

granitos de  arco vulcânico (fig.4). O Grupo II mostra rochas com assinaturas metaluminosas 

(fig. 2), ricas em álcalis e distribuídas na transição dos campos cálcio-alcalino de alto-

K/shoshonítico, desenvolvendo um trend essencialmente horizontal (fig.3). 

Em diagramas de elementos incompatíveis normalizados em relação ao MORB, nos dois 

grupos se observa certo enriquecimento em elementos LILE. Ocorre um maior 

fracionamento de amostras dos biotita ortognaisses do Grupo I com valores de Nb (< 10), 

Zr(~1) e Ti(<1) compatíveis com rochas cálcio-alcalinas de ambientes de arco vulcânico. O 

Grupo II  apresenta anomalias positivas de Rb, Th, Nb e K com valores de La na ordem de 

100 ppm e relação La/Y (<10) compatíveis com ambientes de intraplaca. 

Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito mostram para o Grupo I, valores 

moderados de ETR (79-169ppm), enriquecimento em ETRL, fracionamento significativo de 

ETRL/ETRP, ausência de anomalias negativas de Eu (fig.5). O Grupo II apresenta 

abundância de ETR (260-811ppm) exibindo fortes anomalias negativas de Eu, sugerindo o 

fracionamento dos feldspatos durante o processo de evolução do magma. O padrão de ETR 

é característico de granitos intraplaca (fig.5).  

Os dados petrográficos e geoquímicos obtidos para as rochas que compõem o CCB 
permitiram a individualização de dois grupos de características petrológicas distintas. 

Provavelmente, as rochas relacionadas ao Grupo II são produtos da anatexia das rochas 

que compõem o Grupo I. Haja vista, a ocorrência de uma amostra com valores 

intermediários entre os dois grupos. No entanto, o reduzido número de amostras obtidas 

para o Grupo II não permite um modelamento geoquímico mais refinado. 
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Figura 2  – Índices de Shand, expressos em 

diagrama de Maniar & Piccoli (1989), usados 

para caracterizar o grau de saturação em 

alumina de amostras para ortognaisses da área 

estudada (Grupo I losangos preto, Grupo II 

quadrados cinza). 

Figura 3 – Diagrama Na2O vs K2O de Peccerillo & 

Taylor (1976) mostrando o caráter cálcio-alcalino 

de alto potássio para os ortognaisses da área 

estudada (Grupo I losangos preto, Grupo II 

quadrados cinza). 
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Figuras 4 – Diagrama discriminante de ambiente 

tectônico de Pearce et al. (1984), com as 

amostras dos ortognaisses da área  (Grupo I – 

losangos pretos,  Grupo II – quadrados cinza). 

Figura 5 – Padrão de elementos terras raras 

normalizados para o condrito (Sun,)  para as 

ortognaisses da área estudada (Grupo I - cinza 

claro,  Grupo II - preto). 
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Resumo 
Com base em cerca de 40 trabalhos de mestrado, doutoramento e vários relatórios é 
elaborada uma classificação geoquímica de rios, córregos e lagos na parte leste do 
Quadrilátero Ferrífero, bacia do alto Rio Doce. Aplicou-se o diagrama de bumerangue 
segundo Berner & Berner (1987). Na maioria dos casos a litologia regional influencia a 
composição das águas. Assim, a barragem de Peti e o Rio Piranga são controlados 
principalmente pelo seu ambiente geológico. As litologias bem particulares da Serra do 
Caraça (composta quase exclusivamente de orto-quartzitos) e do Rio Conceição (com 
minas de Fe nas suas cabeceiras) contribuem para a alocação desses rios fora dos 
campos delimitados pelo diagrama. Estudos recentes mostram para o Rio Piracicaba 
uma posição intermediária. O Hg encontrado em vários rios é oriundo da atividade de 
garimpeiros. 
 
Palavras-chave: Quadrilátero Ferrífero, Caracterização de águas, rios, lagos 
 
Abstract 
Based on 40 Masters Degree work, Ph.D. theses and several technical reports, a 
geochemical classification of rivers, streams and lakes in the eastern part of the Iron 
Quadrangle, the basin of high Rio Doce is elaborated. The boomerang diagram according 
to Berner & Berner (1987) is applied. In majority of the cases the regional lithology 
influences the composition of the waters. Hence the Peti lake and Piranga river waters are 
controlled mainly by its geological environments. The peculiar lithology of the Serra do 
Caraça (composed almost exclusively of orthoquartzites) and of the Conceição river (with 
Fe-mines in its headwaters) contribute to the assignment of these rivers out of the fields 
delimited by the diagram. Recent studies show, for the Piracicaba River, an intermediate 
position. Hg found in several rivers stems from the prospectors activity. 
 
Key-words: Iron Quadrangle, characterization of waters, rivers, lakes 
 
Introdução 
O presente trabalho informa de maneira bem resumida sobre cerca de 40 trabalhos, como 
teses de mestrado e de doutorado, relatórios finais de projetos e estágios (IC - Pós DOC). 
Todos fazem parte de pesquisas iniciadas nos anos de 90, e, realizadas durante os últimos 
15 anos sobre recursos hídricos na bacia superior do Rio Doce. As pesquisas acontecem 
no escopo de uma cooperação entre a UFOP (DEGEO – DEAMB) e o 
Umweltforschungszentrum Leipzig – Halle (UFZ), - Departamento de Águas – Magdeburg, 
na Alemanha. Os diversos projetos foram e são apoiados, no momento, por várias 
instituições como: CNPq, FAPEMIG, CAPES, DAAD e WTZ. Uma lista de todas as teses e 
relatórios e dada em Roeser et al. (2009). A bacia hidrográfica do Rio Doce situa-se, entre 
os paralelos 18°45' e 21°15' de latitude S e os meridianos 39°55' e 43°45' de longitude W. 
Ela abrange uma área de drenagem de cerca de 83.400 km², nos Estados de Minas Gerais 
(86%) e do Espírito Santo (14 %). Nela situam-se 228 municípios, sendo 202 em Minas 
Gerais e 26 no Espírito Santo. O Rio Doce tem uma extensão de 853 km, ao longo dos 
quais vivem cerca de 3 milhões de habitantes, e destes, 69% residem em zona 
urbana (CBH-Doce, 2008). 
  
Os principais rios que formam as cabeceiras do Rio Doce são: 1) O Rio Piranga que é o 
principal formador do Rio Doce. A sua nascente fica na Fazenda Morro Queimado, 
município de Ressaquinha, na Serra das Vertentes. 2) O Rio do Carmo nasce, como 



córrego de Tripuí, na região de Ouro Preto. O Gualaxo do Norte, afluente do Carmo, tem 
suas nascntes também no município de Ouro Preto (Antonio Pereira). 3) O Gualaxo do 
Sul, afluente do Piranga, nasce como Rio Mainart no SW da cidade de Mariana. 4) O Rio 
Conceição, na parte N da Serra do Caraça, e o Rio Caraça, nas montanhas dessa mesma 
serra formam o rio Santa Bárbara, afluente do Piracicaba que por sua vez nasce na parte 
leste dessas montanhas. A partir da confluência dos rios Piranga e Carmo, denomina-se o 
curso d'água como Rio Doce (Figura 1). São essas as bacias hidrográficas que foram 
estudadas pela equipe durante os últimos 15 anos. 
 

 
 

Figura 1: Bacia do Rio Doce com a área de trabalho 
 
Durante esses trabalhos foram definidos cerca de 600 pontos de amostragens, onde foram 
tiradas amostras de água, de sedimentos e, em muitos casos, de solos. Nestes pontos 
foram determinados os parâmetros físico-químicos (pH, Eh, TDS, Condutividade 
Elétrica,Temperatura, Turbidez) in situ. Na maioria dos casos foram realizadas duas 
campanhas de amostragens (inverno - verão), para investigar diferenças sazonais nas 
composições das águas e dos sedimentos. Os trabalhos foram realizados em mais de 
2000 amostras de água e sedimentos, nos quais foram medidos alcalinidade, 
sulfato, cloreto, elementos maiores e traços (ICP-OES), num total aproximado de 
50.000 dados geoquímicos. A caracterização mineralógica de sedimentos e solos foi 
obtida via difratometria de raios X (DRX). 
 
Resultados 
De maneira bem sucinta pode se constatar que: todas as águas investigadas são 
altamente influenciadas pelos litotipos do local. Isso se verifica para o caso dos elementos 
maiores com base nas correlações positivas entre os metais litófilos: Mg e Ca, Na e K, Ca 
e Na, Fe e Mn e outras (Figuras 2a e 2b). Para os rios onde existe mineração de Au, tais 
correlações são observadas também para elementos calcófilos como Pb - Cd, As – Cd, Cu 
– Zn e outros. Em áreas sem atividades mínero - siderúrgicas, por exemplo, na bacia 
superior do Rio Piranga, valores elevados de Zn não ligados com Cu podem indicar 
contribuição antrópica. Em muitos dos rios podem ser constatados teores elevados de Hg, 
oriundos das atividades de garimpeiros (Rio do Carmo, Gualaxo do Norte, Conceição, 
barragem de Petí). As águas da Serra do Caraça, do Parque Estadual de Itacolomi e da 
Estação Ecológica de Tripuí são as mais "limpas", são locais onde parece estar ausente 
qualquer interferência humana. Os seus parâmetros físico-químicos como as composições 
químicas dessas águas podem servir como referências para os estudos em andamento e 
futuras investigações. 
 



 
 
Figura 2: Exemplos de elementos litófilos (em águas) e calcófilos (em sedimentos) 
correlacionados positivamente, indicando a sua origem litológica. 
 
Classificação química das águas 
Os dados químicos foram colocados no diagrama de Sólidos Totais Dissolvidos versus Na+ 

/ (Na+ + Ca2+), elaborado por Berner e Berner (1987). Ele permite uma classificação dos 
rios apoiando-se nos principais mecanismos naturais que interferem na química das águas 
superficiais 
• Precipitação atmosférica, tanto na composição quanto na quantidade; 
• Intemperismo das rochas; 
• Evaporação e a cristalização fracionada. 
Em relação aos rios e águas estudadas pode se constatar: A barragem de Peti é 
controlada principalmente pelo seu ambiente litológico (Karlson & Westerlund 2002). A 
mesma coisa vale para o Rio Piranga. Já as litologias bem particulares da Serra do Caraça 
com a sua composição quase exclusivamente de ortoquartzitos, e das cabeceiras do Rio 
Conceição, com as minas de Fe, contribuem para a situação desses rios fora dos campos 
classificados no diagrama. Estudos recentes (Garcia Lima et al. 2009) mostram, que o rio 
Piracicaba e seus tributários se enquadram no canto inferior direito do diagrama em uma 
posição intermediária (figura 3).  
 

 
 
Figura 3: Classificação de águas da Bacia do Alto Doce 
1 = Barragem de Petí, 2 = Rio Conceição, 3 = Bacia da Serra do Caraça, 
4 = Rio Piranga. 5 = Rio Piracicaba 
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Resumo 
O presente trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão Caraça, com o objetivo de 
avaliar a influência de diversas atividades antrópicas e dos diferentes tipos de uso e ocupação do 
solo nas características geoquímicas desta bacia hidrográfica. Sua nascente encontra-se em uma 
área preservada e ao longo da bacia existem diversos problemas de ordem ambiental, tais como: 
a existência de áreas urbanas com desperdício e sub-aproveitamento dos recursos hídricos, 
contaminação e poluição dos mananciais, além de impactos e degradação relacionados com 
minerações. Neste contexto, foi realizado monitoramento hidrogeoquímico sazonal de parâmetros 
físico-químicos de qualidade de água e quantificação de elementos maiores e metais traço em 
águas e sedimentos. Os resultados mostram que a mineração pode ser responsável pela 
presença de Fe e Mn nas águas dos afluentes do ribeirão Caraça. Os demais elementos 
analisados apresentaram baixas concentrações nas águas. Com base na análise da geologia 
local, foi possível conhecer algumas fontes potenciais de metais nas amostras de sedimentos 
analisadas.  
 
Palavras-chave: geoquímica, bacia hidrográfica do ribeirão Caraça, Brasil 
 
 
Abstract 
The present work was carried out in the Caraça stream basin, aiming to assess the influence of the 
several anthropogenic activities and of the several types of land use and occupation, on the 
geochemical characteristics of this basin. Its springs are located on a preserved area and, in the 
basin, several environmental problems are observed, such as: urban areas with water resource 
waste, contamination and pollution of the springs, in addition to degradation related to minig 
activities. in this context a seasonal hydrogeochemical monitoring was carried out, analyzing 
physical chemical parameters, and metals in waters and sediments. The results show that the 
mining activity may be responsible for the Fe and Mn concentrations in the Caraça stream 
affluents. Based on the local geology ot was possible to identify the potential origin of metals in 
sediments. 
 
Keywords: geochemical, Caraça stream basin, Brazil 
 
 
Introdução 

A qualidade das águas disponíveis para os diferentes usos pelo homem depende do uso e 
da ocupação dos solos em torno dos mananciais e de toda bacia hidrográfica das quais esses 
mananciais fazem parte. Os padrões de qualidade são resultantes das condições naturais da 
bacia hidrográfica e das atividades humanas desenvolvidas nessa região.  

O ribeirão Caraça está localizado no Estado de Minas Gerais, município de Catas Altas 
(Figura 1). O ribeirão começa a se formar no alto da serra do Caraça, se une com o Rio 
Conceição, passando a se chamar Rio Santa Bárbara, que após se juntar ao Rio Piracicaba, 
deságua finalmente no Rio Doce, sendo este um dos principais eixos de drenagem do estado de 
Minas Gerais.  
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mailto:garcia@degeo.ufop.br
mailto:garcia@degeo.ufop.br


O Quadrilátero Ferrífero situa-se no extremo sul da Província de São Francisco (Almeida 
1977, Almedia & Hasui 1984), ocupando uma área de aproximadamente 7.000 km2 na porção 
central do estado de Minas Gerais. A área a ser estudada está na porção nordeste do 
Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969). As unidades litoestratigráficas mais expressivas na área são os 
Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas. O supergrupo Rio das Velhas foi dividido por 
Dorr et. al (1957), da base para o topo, nos grupos Nova Lima e Maquine, sendo representado, 
principalmente, por xistos e filitos metassedimentares, metavulcânicas, formações ferríferas, 
metagrauvacas, metaconglomerados, quartzitos xistosos e rochas quartzo-carbonáticas de 
aspecto dolomítico, localmente intercaladas. O Supergurpo Minas subdividi-se da base para o 
topo nos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba (Alkimin 1985 e 1987, Freitas et al.1992 e Rodrigues 
et al. 1993) constituído principalmente por xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrifera (Derby 
1906). As coberturas recentes que caracterizam a bacia hidrográfica são: areia, argila, cascalho; 
solos lateríticos e concreções ferruginosas e diabásio (Figura 2). 

 

 
Figura 1: Mapa de localização da área estudada, destacando a 

divisão da bacia de acordo com o uso e ocupação do solo. 
Figura 2: Mapa geológico da área estudada, identificando o 

sistema de drenagens e a localização dos pontos amostrados. 
 
Metodologia 

Para o estudo do uso e ocupação da área, foi realizada a interpretação de dados de 
sensoriamento remoto (fotos aéreas nas escalas 1:60.000, 1:20.000 e 1:30.000 dos anos 1966, 
1974 e 1986 respectivamente, e imagens de satélite da primeira década de 2000). 

Para o estudo hidroquímico, foram coletadas 18 amostras entre os dias 23/09 e 28/10 no 
inverno, correspondente ao período de seca de 2005 e 18 amostras entre os dias 02/05 e 18/05 
no verão, correspondente ao período chuvoso de 2006. Para o estudo sedimentológico, foram 
coletadas 14 amostras no mês de março referentes à estação chuvosa de 2006. 

O pH, Eh, a temperatura, a condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos foram 
determinados in situ utilizando-se um equipamento multiparâmetro portátil ULTRAMETERTM 6P. 



O oxigênio dissolvido foi medido por um Oxímetro. As análises de alcalinidade, cloreto e sulfato 
foram realizadas seguindo o procedimento proposto por Greenberg et al. (1992). Os teores dos 
elementos: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sc, Sr, Ti, V, e 
Zn nas águas e sedimentos amostrados foram obtidos via Espectroscopia de Emissão Atômica 
com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).  
 
Resultados 

De acordo com o uso e ocupação, a bacia do ribeirão Caraça pode ser dividida em 3 áreas 
(Figura 1). Os resultados das análises das amostras de água e sedimento encontram-se nas 
Tabelas 1 e 2 respectivamente. 

A Área 1 (A1) refere-se à parte mais a montante da bacia, pertencente ao Parque Natural 
do Caraça. Verificou-se que o pH da água é ácido nos pontos MM-15 e MM-16, devido à presença 
considerável de ácidos húmicos nesses pontos. As altas concentrações de Ba, K, Mg, Na e Sr nas 
águas do ponto MM-17 são reflexo da presença de rochas intrusivas à montante desse ponto. Não 
foram encontrados valores significativamente altos para as concentrações de elementos traço nas 
águas e sedimentos analisados. Foram identificados valores anômalos de alumínio na água, 
identificados nos pontos MM-15, MM-16 e MM-18 relacionados com a presença de quartzitos do 
Grupo Caraça, aflorantes nessa área.  

Os principais tributários da Área 2 (A2) são os córregos Brumadinho e Quebra-Ossos. O 
principal impacto ambiental são as minerações de serpentinito, pertencente à empresa Valemix. 
Os elementos maiores Fe e Mn apresentaram concentrações elevadas nas águas e sedimentos à 
jusante da principal mina - Francisco III. Os resultados mostram que a atividade mineira causa o 
aumento da mobilização de Fe e Mn para as águas. A alta concentração de As identificada nos 
sedimentos dos pontos MM-03 e MM-05, pode estar associada à formação ferrífera do 
Supergrupo Rio das Velhas. Os altos teores de Co e Ni nos sedimentos devem-se a presença de 
rochas máficas e ultramáficas aflorantes na região. 

A Área 3 (A3) é a porção mais degradada da bacia e existem 2 tipos de uso e ocupação: 
no córrego do Engenho e no ribeirão Caraça existem aglomerações urbanas e no córrego Moinho 
de Olício existe uma mineração de ouro denominada Mina do Córrego do Sítio. O principal 
dispositivo de controle ambiental no córrego é uma barragem de rejeitos, que recebe os rejeitos 
sólidos e efluentes líquidos, principalmente do processo de beneficiamento e, parcialmente, do 
processo de lavra (bombeamento das águas de minas). Altas concentrações de Fe e Mn foram 
identificadas nas águas e sedimentos à jusante da mineração de ouro Córrego do Sítio, sugerindo 
que ocorre carreamento de sedimentos com alta concentração desses elementos da mineração 
para os córregos. Valores altos de alcalinidade, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos 
nessa área, também são reflexos da atividade mineira na região. Os altos teores dos elementos 
maiores Al, K, Na, Ba e Sr encontrados nos sedimentos podem ser relacionados à litologia local, 
associados principalmente com os minerais como feldspatos, e micas presentes nas rochas do 
Grupo Nova Lima.  



Tabela 1: Resultado das análises que apresentaram resultados acima do limite de detecção (LQ). 
Amostras de água - Estação seca Amostras de água - Estação chuvosa 

Al Ba Ca  Fe K Mg Mn Na Sr pH Eh TDS Al Ba Ca  Fe K Mg Mn Na Sr pH Eh TDS PA 

µg/L µg/L µg/mL µg/L µg/mL µg/mL µg/L µg/mL µg/L   mV mg/L µg/L µg/L µg/mL µg/L µg/mL µg/mL µg/L µg/mL µg/L   mV mg/L
MM01 66,3 1,4 0,8 70 0,104 0,51 8 0,38 2,6 7,3   7,2                         
MM02 35,0 3,0 1,3 459 0,245 1,56 61 0,50 4,0 7,9 70 11,0 52,7 2,5 0,85 324 0,140 1,04 43 0,31 3,1 7,1 184 9,0 
MM03 <LQ 6,5 2,9 307 0,146 2,62 68 0,60 6,9 7,8 111 22,5 35,1 4,2 1,41 176 0,110 1,29 42 0,32 4,0 6,7 197 12,0 
MM04 19,0 4,5 1,7 499 0,413 2,25 23 0,72 5,1 8,1 75 17,4 34,8 4,1 1,01 201 0,130 1,45 27 0,33 3,6 7,0 210 11,7 
MM05 14,6 6,4 2,1 403 0,492 2,55 62 0,75 5,7 7,9 49 20,1 30,6 4,9 1,17 171 0,120 1,53 43 0,32 3,7 6,2 195 12,3 
MM06 <LQ 6,0 1,4 104 0,270 1,04 35 0,74 6,8 7,8 101 7,0 <LQ 6,5 1,11 248 0,170 0,84 56 0,65 6,9 8,0 152 10,7 
MM07 <LQ 3,3 0,6 38 0,080 1,00 35 0,39 1,9 7,6 58 27,0 <LQ 4,4 0,75 92 0,240 1,01 78 0,53 2,9 8,2 99 55,6 
MM08 39,8 5,2 0,7 210 0,308 0,52 25 0,41 3,2 7,6 123 6,6 35,2 3,9 0,39 188 0,140 0,34 33 0,30 2,3 7,6 187 4,9 
MM09 <LQ 99,5 1,9 645 0,450 1,35 1906 0,94 16,0 7,4 61 14,0 <LQ 111,0 2,23 798 0,330 1,43 2478 0,75 17,5 6,9 91 24,4 
MM10 14,0 17,4 2,6 630 0,480 1,33 547 1,09 18,1 7,2 58 19,7 <LQ 18,2 3,32 692 0,590 1,43 768 0,98 20,8 7,0 123 25,5 
MM11 17,2 8,0 2,1 461 0,528 2,68 93 0,78 5,6 6,9 168 20,7 <LQ 6,0 1,66 322 0,190 2,39 52 0,48 5,1 7,0 193 19,7 
MM12 30,4 7,0 1,0 225 0,434 0,97 74 0,53 4,7 7,5 114 10,0 21,6 5,2 0,68 182 0,370 0,52 84 0,50 3,8 7,3 162 7,6 
MM13 49,8 8,4 1,1 560 0,612 1,00 95 0,60 5,2 7,7 137 10,7 40,1 5,8 0,78 578 0,140 0,80 81 0,39 3,8 6,8 220 8,5 
MM14 56,7 4,5 0,2 91 0,428 0,13 10 0,24 1,4 7,0 178 4,5 56,5 3,4 0,07 58 0,090 0,04 4 0,16 0,7 6,7 212 4,2 
MM15 124,0 2,6 0,2 188 0,076 0,16 11 0,18 1,5 5,2 198 7,8 90,5 2,1 0,17 153 0,320 0,10 5 0,30 0,9 6,2 219 5,5 
MM16 105,0 3,8 0,2 136 0,142 0,10 7 0,20 1,3 4,4 177 6,7 70,6 3,0 0,10 137 0,090 0,06 5 0,15 0,9 6,7 177 3,9 
MM17 <LQ 27,9 71,0 3 0,270 1,31 <LQ 0,78 305,0 7,0 168 2,5 25,3 5,9 0,16 112 0,290 0,09 7 0,32 1,5 4,6 189 3,0 
MM18 94,3 7,0 0,4 194 0,618 0,22 18 0,49 2,6 7,2 140 6,1 38,9 3,0 0,18 118 0,160 0,11 5 0,26 1,3 6,2 169 2,7 

LQ 7,5 0,5 0,1 6 0,09 0,05 2 0,05 0,5         0,5 0,07 6 0,09 0,05 2 0,05 0,5       

 
Tabela 2: Resultado das análises que apresentaram resultados acima do limite de detecção (LQ). 

Amostras de sedimento - Estação chuvosa 
As      Ba      Bi       Cd      Co      Cr       Cu      Na S        Sc       Sr       V       Zn       Zr       Al Fe Mn Mg Ca 

Elementos mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    mg/kg    g/kg g/kg g/kg mg/kg mg/kg 
MM02 41 42 <LQ 8 213 1358 21 183 57 10 9 93 54 25 29 57 2 64 3841 
MM03 80 96 18 14 128 543 39 108 16 10 4 164 97 58 32 96 2 30 372 
MM05 210 185 29 32 242 2051 84 194 47 17 9 230 179 52 42 206 3 34 1417 
MM06 23 178 <LQ 4 81 117 22 796 18 6 16 96 47 61 31 41 1 3 201 
MM07 970 513 <LQ 17 196 452 91 7889 76 18 100 194 238 122 67 80 2 3 627 
MM08 <LQ 53 20 <LQ 78 49 1 112 <LQ 2 4 30 19 40 10 10 1 2 124 
MM09 403 367 <LQ 10 114 396 68 4270 23 19 62 242 99 120 74 90 2 4 767 
MM10 189 200 15 19 82 381 43 1656 17 13 27 193 95 74 53 130 2 4 426 
MM11 97 76 23 16 163 1082 46 192 43 9 7 176 122 49 23 108 2 16 596 
MM12 23 48 18 <LQ 85 225 9 210 19 4 5 62 26 37 18 22 1 6 248 
MM13 47 160 <LQ 20 86 641 74 293 53 22 7 268 86 72 83 143 2 12 426 
MM14 <LQ 37 21 <LQ 95 9 <LQ 21 6 1 2 <LQ <LQ 36 6 2 0 2 107 
MM16 9 16 <LQ <LQ 96 17 0 14 <LQ 0 2 13 1 44 16 2 1 2 116 
MM18 <LQ 22 17 <LQ 78 8 <LQ 16 <LQ 1 2 13 <LQ 40 8 2 1 2 77 

LQ 5.16 0,1 5,8 0,8 0,9 0,8 0,5 3,3 4,1 0 0 1,7 0,4 0,4 13.69 52.72 0,3 0,2 4,6 



Conclusão 
A divisão da bacia em áreas proporcionou o entendimento de como o uso e ocupação do 

solo interfere nas características geoquímicas. Junto com o aumento da população, das atividades 
mineiras e a da utilização sem critério dos recursos hídricos introduziram modificações 
significativas nos cursos d’água da região estudada.  

Os parâmetros físico-químicos analisados (condutividade elétrica, sólidos totais 
dissolvidos, sulfato e cloreto) e metais traço apresentaram, em geral, baixos valores nas águas, 
portanto de acordo coma Resolução CONAMA 357/05 tais águas enquadram-se na classe I. 
Valores baixos de pH encontrados na A1 podem constituir um problema na utilização dessa água 
na estação de seca. As concentrações de Fe e Mn nas áreas A2 e A3 estão acima do permitido 
para as classes I, II e III.  

Com base na análise da geologia local, foi possível conhecer algumas fontes potenciais 
desses metais nas amostras de sedimentos analisadas. Observa-se que os valores considerados 
anômalos, principalmente nas áreas A2 e A3 estão relacionadas com o processo de intemperismo 
e lixiviação dos litotipos da região e com a presença das minerações. Embora tenham sido 
encontradas elevadas concentrações de metais em sedimentos, a maioria destes apresentam a 
tendência de neles permanecerem, considerando as condições físico-químicas, principalmente pH 
e Eh das águas que tendem a associá-los a óxidos e hidróxidos.  

Este trabalho constitui-se na fase inicial do planejamento de uma bacia hidrográfica, 
identificando as principais atividades antrópicas e o reflexo das mesas na cobertura vegetal e 
contaminação dos mananciais. Assim, espera-se que a análise geoquímica na bacia hidrográfica 
do ribeirão Caraça, realizada nesta pesquisa, sirva de base para futuros estudos ambientais e 
para projetos de gestão da bacia. 
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RESUMO 
 Nanocompósitos de polímero e argila são materiais híbridos que apresentam propriedades 
distintas em relação aos compósitos tradicionais. A compatibilidade entre o polímero e a carga é um 
fator relevante na obtenção de um bom nanocompósito. Por isso, a incorporação de surfactantes à 
argila é uma alternativa eficiente para promover a compartibilidade.  
 Neste trabalho, desenvolveu-se uma argila organofílica a partir de uma bentonita natural, com 
a adição de um sal de alquilamônio. As amostras brutas foram moídas, separadas com fração < 4µm,  
tratadas com NaCl e posterioremente com o surfactante desejado.  
 O material foi analisado por Difração de Raios-X. Os resultados mostraram que houve a 
incorporação do surfactante na amostra devido ao aumento da distância interplanar quando 
comparada à argila bruta. A amostra apresenta condições potenciais para o desenvolvimento futuro 
de nanocompósitos polímero-argila. 
  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nanocompósitos; Polímero; Argila Organofilica. 
 
 
 
ABSTRACT 
 Polymer- clay nanocomposites are hybrid materials which have different properties in relation 
to conventional composites. The compatibility between the polymer and the load is an important factor 
to obtaining good nanocomposites. Therefore, the incorporation of surfactants to the clay is an 
efficient alternative to promote the compatibility.  

In this work, we have developed an organophilic clay from a natural bentonite with the addition 
of a salt of alkylammonium. The crude samples were milled, separated with fraction <4µm, treated 
with NaCl and then with the desired surfactant.  

The material was analyzed by X-ray diffraction. The results showed that there was the 
incorporation of surfactant in the sample, due to the increase of interplanar distance when compared 
to the crude clay. The sample presents conditions for the potential future development of polymer-clay 
nanocomposites. 
 
 
 
KEYWORDS: Nanocomposites; Polymers; Organoclay. 



INTRODUÇÃO 

 Nanocompósitos poliméricos contendo nanocargas como argilas tem sido 

desenvolvidos, sobretudo nas últimas duas décadas. A introdução de pequenas quantidades 

destes materiais (1-10% em massa) produz um aumento considerável das propriedades 

mecânicas, térmicas e propriedades de barreiras a gás, quando comparados com outros 

compósitos ou polímeros puros (Ray & Okamoto, 2003). 

 Fatores importantes como, por exemplo, a compatibilidade entre a matriz polimérica 

e a nanocarga, além de uma boa dispersão da argila na matriz, estão relacionados à 

obtenção de nanocompósitos com boas propriedades. Nesse intuito, a incorporação de 

surfactantes na argila, através da introdução de grupos polares, é essencial para a 

promoção da compatibilidade entre o polímero e a argila (Jang et al., 2005). 

 O objetivo deste trabalho é a obtenção de argila organofílica, a partir de uma 

bentonita natural, proveniente de uma mina localizada na cidade de Melo, Uruguai. A argila 

usada neste estudo foi organofuncionalizada através da incorporação de grupamentos 

alquilamônio, usados como surfactantes.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A argila bruta, na forma cálcica, foi previamente desagregada e uma suspensão 

desse material foi submetida à agitação em um agitador orbital, por 24h.  O material argiloso 

na fração < 4µm foi separado por fracionamento e seco a 45ºC por 2 dias. A forma sódica do 

material foi obtida a partir da saturação da argila com uma solução concentrada de NaCl, 

por 2 dias, sob agitação constante. 

 O excesso do sal foi removido sob filtração, usando-se uma grande quantidade de 

água deionizada. Partículas pequenas de bentonita sódica foram obtidas e secas a 45ºC por 

2 dias.  

 Para a preparação da argila organofílica, uma solução de Brometo de 

CetilTrimetilAmônio (Dodigen) foi adicionada vagarosamente, sob agitação constante e a 

30ºC, à suspensão contendo a argila, durante 30 minutos. A mistura foi deixada em repouso 

por 45h, filtrada, lavada com excesso de água deionizada para remoção do excedente do 

sal de amônio e seca a 45ºC por 24h.  

 A amostra organofílica foi pulverizada e submetida à análise por Difração de Raios-X 

(XRD). A amostra bruta, previamente moída, também foi submetida à análise por Difração 

de Raios-X para fins de avaliação e comparação da mudança do espaçamento interplanar 

(d) da argila.  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A figura 01 mostra a comparação entre os difratogramas das argilas bruta e saturada 

com NaCl. Observa-se uma diminuição do espaçamento basal da argila (de 15 para 12 Å) 

evidenciando que ocorreu a troca de Cálcio por Sódio na amostra. 

Operations: Import
Renato - File: PMelo07-Na.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 72.00 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° 
Operations: Import
Renato - File: PMelo07.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 72.00 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - Ph

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

500

1000

2-Theta - Scale

3 10

d=
15

.1
7

d=
5.

03

d=
12

.6
1

Argila de Melo - Bruta

Argila de Melo - Tratada com NaCl

 
Figura 01 – DRX comparativo entre amostra bruta e saturada com NaCl. 

 

 A figura 02 evidencia o aumento na distância interplanar basal da argila organofílica, 

após o tratamento com o sal quaternário de amônio. Verifica-se que o espaçamento basal 

após a intercalação do surfactante aumentou para 25 Å. 
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Argila Tratada com Sal Quaternário de Amônio

 
 Figura 02 – Evidência do aumento da distância interplanar após o tratamento com o sal de 

amônio quaternário. 

 

 



 Finalmente, a figura 03 ressalta a comparação dos difratogramas entre a amostra 

bruta e a amostra Organofílica, demonstrando que a argila natural foi passível de tratamento 

e intercalação com surfactante. 

  

Operations: Import
C:\André\ARGOR 01.RAW - File: ARGOR 01.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.90 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 2.0
Operations: Import
Renato - File: PMelo07.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 72.00 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 2 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - Ph

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2-Theta - Scale

2 10

d=
12

.7
0

d=
15

.1
9

d=16.22

d=
25

.4
5

d=
5.

02 d=
4.

49

Argila Melo Natural

Argila Organofílica com Sal quaternário

 
 

Figura 03 – Comparação entre os difratogramas da argila bruta e argila organofílica. 
 
 
 

 Análises complementares de Espectroscopia de Infravermelho e Microscopia 

Eletrônica de Varredura estão sendo realizadas a fim de avaliar com maiores detalhes a 

intercalação e a morfologia da argila organofílica, respectivamente. 

 Além disso, preparação de misturas de polímeros e argila organofílica serão 

realizados em extrusora, a fim de avaliar a potencialidade de aplicação desta argila na 

obtenção de nanocompósitos poliméricos.  
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Resumo – No município de Descoberto, MG, Hg metálico foi encontrado em uma 
propriedade rural, enterrado em barris. Este material era, provavelmente utilizado por 
garimpeiros de ouro do século XIX.  Tal ocorrência levantou a suspeita de contaminação por 
este metal do sistema hídrico da região, particularmente do ribeirão do Grama, e ensejou 
uma série de estudos. O presente trabalho procurou avaliar o valor de background para este 
elemento na bacia deste ribeirão nos compartimentos solo e sedimento. Valores de 0,43 
mg/kg para o solo e 0,34 mg/kg para o sedimento são propostos. O conjunto de dados 
referente aos sedimentos não mostram valores anômalos, o que sugere que este elemento 
não atingiu este compartimento. 
 
 
Abstract – In the municipality of Descoberto, MG, metallic Hg was found out in a land 
property buried in barrels. This material was probably left there by gold prospectors of the 
19th century.  This occurrence leads to the suspicion of contamination by this metal of the 
hydrological system, particularly of the Gama stream; and prompted several studies. The 
present work is an attempt to evaluate the background value for this element in the basin of 
this stream in the soil and sediment compartment. Values of 0.43 mg/kg for soil and 0,34 
mg/kg for sediment are proposed. The data sediment set do not show anomalous values 
(outliers), which suggests that this element did not reach this compartment. 
 
 
Introdução 

Em dezembro de 2002, no município de Descoberto, o mercúrio foi encontrado por 
acaso, quando um morador da zona rural fazia manutenção na estrada de acesso à sua 
propriedade. Um corte efetuado no terreno, após longo período chuvoso, provocou o 
aparecimento deste metal. Esta ocorrência está situada na vertente direita do córrego Rico 
(Figura 1), afluente do ribeirão do Grama, numa região onde moram 74 famílias e, à jusante, 
está localizado o sistema de captação de águas da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais – COPASA MG, responsável pelo abastecimento aos municípios de Descoberto e 
São João Nepomuceno. Desde então, a área em questão, foi objeto de vários estudos 
(FEAM/CDTN, 2005; Marques et al., 2006; Alexandre, 2006 e Costa Santos et al., 2005). Os 
antigos mineradores de Descoberto explotavam o ouro contido nos chamados depósitos 
secundários, os cascalhos de aluvião. Pelas observações da região e dos vestígios das 
áreas lavradas, o alvo dos mineradores eram os cascalhos que ocorriam à meia encosta 
(paleo-aluviões e elúvios), semelhantes aos depósitos denominados de grupiaras. O 
cascalho no local é pouco arredondado, constituído principalmente por quartzo e óxidos de 
ferro. Acredita-se que este mercúrio, usado por garimpeiros do século XIX, foi ali 
abandonado por razões ainda não muito claras (FEAM/CDTN, 2005). 

 



 
Figura 1 – Mapa da bacia do ribeirão do Grama, mostrando os pontos de 
                 amostragem. Coordenadas UTM – Quadrícula 23K. 
 
De uma maneira geral, o garimpo de ouro é o principal responsável pela liberação de 

mercúrio em sistemas fluviais brasileiros. Para separar o ouro dos outros elementos, um 
concentrado, previamente formado, é amalgamado com mercúrio e separado da ganga 
contaminada. A seguir, o mercúrio é evaporado do amálgama, por queima direta, restando o 
ouro purificado. Em áreas de intensa atividade garimpeira registrou-se altas concentrações 
de mercúrio (0,7 mg/kg) nos sedimentos (Mendes et al. 2007). Como no processo de 
garimpagem não há retenção do rejeito, ocorre a dispersão de quantidades expressivas de 
metais para os rios. Grande parte dos metais pesados não é biodegradável, tendo, portanto, 
um efeito acumulador no meio ambiente. Tal atividade, face às suas peculiaridades, implica 
na alteração das condições ambientais, com intensidade e diversidade de efeitos, cujos 
riscos nem sempre se restringem aos limites da área de trabalho. Estes riscos são 
acentuados e preocupantes quando a atividade extrativa mineral se insere em áreas 
povoadas e próximas a redes de captação de água para abastecimento.   

Nas áreas de garimpo de ouro, cerca de 55% de Hg são lançados na atmosfera por 
sublimação durante a queima e cerca de 45%, na forma de Hg metálico que são perdidos 
diretamente para rios e solos durante as diferentes fases do processo de extração (Lacerda 
et al. 1987, Lacerda et al. 1997, Lacerda 1997a, Lacerda 1997b). Tendo em vista este modo 
de propagação este trabalho visou a determinação de valores de referência (background) 
para Hg em solos e sedimentos na bacia do ribeirão do Grama em Descoberto. A 
determinação do grau de contaminação por atividades pregressas justifica-se pela 
necessidade de se antever o efeito no futuro que este tipo de atividade pode exercer no 
ambiente. 
 
 
 
 



Materiais e Métodos 
Para a realização deste trabalho foi definida uma série de pontos de coleta ao longo 

da bacia do ribeirão do Grama, buscando atingir os seus principais afluentes. Para tanto, foi 
elaborada uma malha de amostragem de maneira a cobrir toda a bacia (Figura 1). A partir 
desta malha, sempre que possível foram coletadas amostras de solo e sedimento, em duas 
campanhas de amostragem - uma em agosto de 2008 (período seco) e outra em março de 
2009 (período cuvoso). Para este trabalho serão considerados os dados da primeira 
campanha, uma vez que os dados da segunda campanha ainda estão sendo gerados. 

Cerca de 3 kg de amostras de solos foram coletados, com auxílio de uma cavadeira. 
Cerca de 3 kg de sedimentos foram coletados, com auxílio de uma pá de plástico, próximo a 
área de remanso dos cursos d’água. Este procedimento visou coletar amostras de 
sedimentos com maior proporção de finos, fase na qual se concentra a maior parte de 
metais pesados e particularmente o Hg (Förstner & Wittmann 1981) 
 No laboratório, as amostras forma secas à temperatura ambiente, destorroadas 
(tomando cuidado para não comprometer a sua granulometria), quarteadas, peneiradas 
numa peneira de 250 mesh e finalmente levadas para determinações laboratoriais de Hg.  
 Para estas determinações foram tomadas 0,2000g de amostra, que foram 
transferidas para um frasco de polietileno e a ele adicionados 2,5 mL de HNO3 (63% P/P, ρ 
= 1,43 g/mL) e 5,0 mL de H2SO4 (98% p/p, ρ = 1,84 g/mL). O conjunto foi deixado em 
repouso para pré-digestão por 1 hora e depois levado a uma estufa a 75°C onde foi deixado 
por um período de de 4 horas. Após o resfriamento, adicionou-se 3, mL de solução de 
KMnO4 5% p/v e K2S2O8 5% p/v. O conjunto foi levado novamente para a estufa a 75°C  por 
12 horas. Após o resfriamento, adicionou-se 1,0mL de solução de NH2OH.HCl (20% p/v). 
Finalmente a suspensão foi centrifugada e o sobrenadante passado para balão de 50 mL e 
completado com água Milli-Q. O Hg foi determinado por espectrofotometria de absorção 
atômica com geração de vapor a frio. 
 Os dados gerados foram primeiramente submetidos a testes de normalidade - gráfico 
NPC e Anderson-Darling – (Snedecor & Cochrane 1989) para detecção de outliers e 
determinação da distribuição ao qual obedecem. Posteriormente valores de background 
foram propostos com base na estatística descritiva da população. Serão considerados 
valores de background aqueles que se localizam a dois desvios padrão acima da média da 
distribuição (normal). Assim se engloba valores que têm 95% de probabilidade de ocorrência 
em uma determinada distribuição (área). Para este trabalho foi utilizado o software Minitab 
versão 14.  
 
 
Resultados 
 A Tabela 1 apresenta os dados de Hg em solos e sedimentos para amostras da 
bacia do ribeirão do Grama. O gráfico de NPC – Normal Probability Plot – (Snedecor & 
Cochrane, 1989) - (Figura 2) mostra que as amostras de solos dos pontos 8A e 8B se 
constituem em valores anômalos. Estes valores são exatamente aqueles que se encontram 
na área contaminada. O teste de Anderson-Darling para verificação da normalidade dos 
dados mostra que conjunto obedece à distribuição normal (p-valor = 0,078). Isto permite a 
proposição de um valor de referência para solos. A média dos valores da área foi 
determinada como 0,19 mg/kg com desvio padrão de 0,12 mg/kg o que leva a um valor de 
0,43 mg/kg para o background de Hg em solos na bacia do ribeirão do Grama. O mesmo 
raciocínio pode ser delineado para sedimentos. O teste de Anderson-Darling mostra que 
todos os valores pertencem à distribuição normal (p-valor = 0,600). A média dos teores de 
sedimentos é 0,26 mg/kg com desvio padrão de 0,04 mg/kg, o que conduz a um valor de 
0,34 mg/kg para o background em sedimentos. Uma questão que se pode levantar é a 
possível diferença entre estes dois valores, visto que pertencem à mesma área. O teste de 
Student (Snedecor & Cochrane 1989) mostra que não existe diferença significativa entre 
estas duas quantidades. 
 
 



Conclusão 
 O conjunto de dados para solo mostra dois valores anômalos na área contaminada, 
sugerindo que o Hg, supostamente estocado em barris enterrados não se propagou para o 
curso d’água já que os pontos 8A e 8B estão próximos à possível área de estocagem dos 
barris contendo Hg.  Os teores de Hg em sedimentos não mostram valores anômalos, o que 
sugere que este elemento não atingiu este compartimento. Os valores de referência (para 
solo e sedimentos) determinados para a bacia podem ser assim considerados para os dias 
de hoje. A questão de saber se estes eram os valores antes da exploração de Au, na área 
ou se foram alterados como resultados desta atividade é questão de especulação e de 
trabalhos futuros, envolvendo sondagens, na perspectiva de que uma provável 
contaminação tenha sido superficial. 
 
Tabela 1 – Valores de Hg (mg/kg) em solos e sedimentos da bacia do ribeirão do Grama. O limite de 
detecção da técnica é de 0,04 mg/kg. 0 asterisco (*) indica que amostras não foram coletadas neste 
ponto por serem locais distantes de cursos d’água. 

Ponto Solo Sedimento 
1 0,10 0,30 
2 0,11 0,21 
3 0,24 0,27 
4 0,04 0,24 
5 0,05 0,30 
6 <0,04 0,22 
7 0,22 0,33 

8A 0,96 * 
8B 11,9 * 
9 <0,04 0,31 

10 0,08 0,24 
11 0,34 0,28 
13 0,08 * 
14 0,06 0,26 
15 0,26 0,25 
16 0,34 0,25 
17 0,19 0,23 
18 0,30 * 
19 0,04 0,31 
20 <0,04 0,24 
21 0,30 0,17 
23 0,27 0,02 
24 0,39 0,22 
25 0,15 * 
26 0,34 * 

 

Figura 2 - Gráficos de probabilidade (NPC) para dados de solos e sedimentos de amostras da bacia 
do  ribeirão do Grama em Descoberto, mostrando os valores anômalos para duas amostras de solo 
(pontos 8A e 8B). 



Referências Bibliográficas 
Alexandre, S. C. 2006. Caracterização de Área Contaminada por Mercúrio em Descoberto – 

Minas Gerais. Dissertação de Mestrado.Viçosa: UFV. 
Costa Santos, R.; Palmieiri H. E. L.; Trinadade, M. C.; Branco, O. E. A.; Carvalho Filho, C. 

A.; Fleming, P. M.; Miceli, B.C. e Windmöller, C. C. (2005). Distribuição e Especiação de 
Mercúrio em Solos Contaminados da Zona Rural do Município de Descoberto – MG. In: 
XXVIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Anais 

FEAM/CDTN (2005) Diagnóstico da contaminação ambiental em Descoberto, Minas Gerais, 
em decorrência do afloramento de mercúrio em Dezembro de 2002. Relatório de 
progresso, Belo Horizonte, 166p,  

Förstner U & Wittmann, G. T. W. (1981) Metal Pollution in Aquatic Environment. 2 Ed. New 
York, Springer-Verlag, 486 pp. 

Lacerda, L. D. ; Pfeiffer, W. C. ; Fiszmann, M (1987) Heavy Metal Distribution, Availability 
And Fate In Sepetiba Bay,Se-Brazil. Science of the Total Environment, v. 65, n. 10, p. 
163-173. 

Lacerda, L. D. ; Rochedo, E. R. R. ; Rosales, G. ; Campos, R. C. ; Hacon, S. (1997) Risk 
assessment of mercury in Alta Floresta, Amazon Basin. Water, Air and Soil Pollution, 
Kluwer Academic, Dordrecht, v. 97, p. 91-105. 

Lacerda, L. D. (1997a) Contaminação por mercúrio no Brasil: Indústria vs Garimpo. Química 
Nova, São Paulo, v. 20, p. 196-199,  

Lacerda, L. D. (1997b). Evolution of mercury contamination in Brazil. Water, Air and Soil 
Pollution, Amsterdam, v. 97, p. 247-255,  

Marques, E. A. G. ; Alexandre, S. C. ; Miranda, J. F. ; Fineza, A.; Teixeira,C.M. & Oliveira, 
A.A.G. 2006. Caracterização de Área Contaminada por Mercúrio no Município de 
Descoberto – Minas Gerais. COBRAMSEG, p.2 . Anais 

Mendes, L. A.; Nalini Jr, H. A.; Palmieiri, H. E. L & de Lena, J. C. (2007) Estudo preliminar da 
distribuição de Hg nos sedimentos e água de área afetada por garimpos de ouro – Rio 
Gualaxo do Norte, Mariana, Minas Gerais. XI Congresso Brasileiro de Geoquímica. CD-
ROM  

Snedecor, G. W. & Cochrane W. G. (1989) Statistical Methods, 8th ed., Iowa Univ. 
Press/AMES: Iowa. 

 
 
 
 
 
 
 



MODELOS BINÁRIOS PARA MISTURA DE FONTES DAS SUÍTES DE ALTO-TIO2 
NA PORÇÃO CENTRO-NORTE DO ENXAME DE DIQUES DA SERRA DO MAR, 

RJ. 
 

Artur Corval1,2, Sergio Valente3,4, Beatriz Paschoal Duarte5, Natália Famelli6, 
Marcela Zanon7 

 

1 - Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais, CEUNES/UFES; 2 - Programa de 
Pós-graduação, FGEL/UERJ; e-mail: arturcorval@ceunes.ufes.br; 

3 - Departamento de Geociências, UFRuralRJ; 4 - Programa de Pós-graduação, 
FGEL/UERJ;e-mail: sergio@ufrrj.br 

5 - Programa de Pós-graduação, FGEL/UERJ; e-mail: biapasch@uerj.br 
6 - Programa de Pós-graduação, FGEL/UERJ; e-mail: natfamelli@yahoo.com.br 

7 - Departamento de Geociências, UFRuralRJ; e-mail: marcelazanon87@gmail.com 

 
 
RESUMO 
Basaltos toleíticos do Cretáceo Inferior (ca.132 Ma) ingtegram o Enxame de Diques da Serra 
do Mar no sudeste do Brasil. Estes diabásios constituem uma série transicional de afinidade 
toleítica que pode ser dividida em suítes de baixo-TiO2 e alto-TiO2, em base geoquímica. 
Este trabalho visa a elaboração de modelos de mistura binária com base em elementos 
traços e dados isotópicos associados aos diabásios de  alto-TiO2. Os resultados da 
modelagem binária apontam para o envolvimento de cerca de 70 a 80% de componentes do 
tipo pluma em uma mistura contendo aproximadamente 20% de contribuição do manto 
litosférico subcontinental na geração das rochas basálticas estudadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Basaltos toleíticos, manto litosférico subcontinental e diques. 
 
 
ABSTRACT 

Tholeiitic basalts of Early Cretaceous age (ca.132 Ma) integrate the Serra do Mar Dyke 
Swarm in Southeastern Brazil. The dolerites are included in a transitional tholeiitic series that 
can be divided in a low-TiO2 and high-TiO2 suites on a geochemical basis. This paper is 
focused in the the construction of binary mixing modeling based on trace elemental and 
isotope data related to high-TiO2 dolerites. Results of the proposed binary mixing models 
pointed to the involvement of 70-80% of the plume-type component in the mixing and ~20% 
of the subcontinental lithospheric mantle component in the generation of the studied basaltic 
rocks. 
 
Keywords: Tholeiitic basalts, subcontinental lithospheric mantle and dykes. 

 

INTRODUÇÃO 

 
As rochas estudadas neste trabalho são basaltos toleíticos do Cretáceo Inferior que 

integram o Enxame de Diques da Serra do Mar que ocorre ao longo da região costeira dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte do Estado do Espírito Santo. Segundo 

Heilbron et al. (2004), os diabásios intrudem, principalmente, gnaisses e granitóides do 

Orógeno Ribeira de idade Neoproterozóico/Cambro-Ordoviciano. Esses diques estão 

associados à fragmentação do Gondwana no Cretáceo Inferior (c.a. 132 Ma; Turner et al., 

1994). Os trabalhos de Valente, 1997; Dutra, 2006 e Corval (2009) têm apontado para a 



ocorrência de suítes de baixo-TiO2
 
e alto-TiO2 na área estudada. Corval (2009) mostrou que 

os estudos petrológicos revelaram a existência de duas suítes de baixo-TiO2 (A e B) e 

quatro de alto-TiO2 (A, B, C e D). Esta provincialidade geoquímica indica uma 

heterogeneidade mantélica em uma escala notadamente local. O objetivo do presente 

trabalho é a elaboração de modelos binários para mistura de fontes (Faure, 1986) cujo 

intuito é a discriminação de componentes mantélicos possivelmente envolvidos na 

petrogênese das quatro suítes de alto-TiO2. 

 

MODELOS DE MISTURA BINÁRIA 

 

A modelagem petrogenética das suítes de alto-TiO2 foi proposta por Corval (2009). 

As razões La/Yb(N) e La/Nb(N)
 
das amostras parentais das quatro suítes de alto-TiO2 

apresentam valores maiores do que a unidade, indicando pelo menos uma contribuição do 

manto litosférico subcontinental na geração dos basaltos das quatro suítes de alto-TiO2. Os 

dados isotópicos Sr-Nd-Pb mostraram que, possivelmente, os basaltos da suíte A, B e D 

teriam sua geração associada a derivações a partir da mistura entre componentes 

enriquecidos (EM II e Manto litosférico subcontinental - MLSC) e férteis (do tipo pluma). A 

inexistência de dados isotópicos para a suíte C inviabilizou a inserção da mesma no estudo 

de fontes geradoras tendo por base o sistema Sr-Nd-Pb como traçadores petrogenéticos. 

Um modelo de mistura entre componentes do tipo pluma (Tristão da Cunha-TC) e MLSC 

utilizando as amostras parentais das suítes A, B, C e D  (amostras: P-4, RJ-19, TR-SV-1a e 

RJ-9a) foi testado. O referido modelo foi elaborado com base nas razões elementais La/Yb e 

La/Nb. A composição do membro final MLSC, que representa um componente enriquecido, 

é a de um lamproíto (Rock, 1991). A composição do membro final do tipo pluma (TC), que 

representa um componente astenosférico fértil, é a de um basanito de Tristão da Cunha 

(amostra TDC91; LeRoex et al., 1989). Este modelo revelou que a petrogênese dos basaltos 

das suítes A e C pode ter envolvido uma grande contribuição (cerca de 60%) de um 

componente do tipo pluma misturado com contribuições de cerca de 40% de um 

componente enriquecido, representado pelo manto litosférico continental. No caso da suíte 

B, a porcentagem de contribuição do componente do tipo pluma (TC) na mistura foi menor 

(em torno de 40%). Cabe ressaltar que a suíte D não plota satisfatoriamente na curva de 

mistura proposta. Modelos de mistura envolvendo componentes empobrecidos (DM e HIMU) 

e enriquecidos (EM II e MLSC) foram testados. No entanto, nestes casos, os resultados não 

podem explicar as variações das razões elementais dos basaltos das suítes estudadas. 

Um segundo modelo (Figura 1) foi elaborado com base nas razões isotópicas iniciais 

87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd de componentes férteis (do tipo pluma; LeRoex et al., 1989) e 



enriquecidos (MLSC; Rock, 1991), usando-se as mesmas composições parentais do modelo 

anterior. 
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Figura 1: Diagrama 87Sr/86Sr versus 143Nd/144Nd com resultados do modelo binário entre um 
componente fértil (do tipo pluma; basanitos de Tristão da Cunha; LeRoex et al., 1989) e 

enriquecido (Lamproíto; Rock, 1991). Os dados isotópicos foram corrigidos para 132 Ma. As 
amostras menos contaminadas da suíte A, B e D da área de estudo aparecem plotadas no 
diagrama. Os incrementos a intervalos (f) da curva de mistura são indicados, bem como as 

composições dos membros finais. 
 

Neste segundo modelo, (Figura 1), os teores de Sr e Nd usados na composição do 

membro final do tipo pluma (TC) são aqueles associados ao basanito de Tristão da Cunha 

(amostra TDC91; LeRoex et al., 1989), enquanto as razões isotópicas iniciais 87Sr/86Sr e 

143Nd/144Nd pertencem a outra amostra representativa de Tristão da Cunha (TC-ALR39T; 

LeRoex et al., op.cit.). No caso do membro final MLSC, os teores de Sr e Nd, bem como as 

razões isotópicas iniciais 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd pertencem ao mesmo lamproíto (Rock, 

1991) usado no modelo anterior (Figura 1). Este segundo modelo (Figura 1) revela que a 

petrogênese das suítes A, B e D envolveria uma grande contribuição (cerca de 85%) do 

componente fértil (do tipo pluma) na geração das rochas basálticas associadas às mesmas.  

Recentemente, Valente et al. (2007) apresentaram um dique de basalto toleítico de alto-

TiO2 aflorante na cidade de Três Rios, inserido na porção central do Estado do Rio de 

Janeiro. No estudo de fontes geradoras com base em diagramas multi-elementares, tal 

amostra apresentou uma pronunciada anomalia positiva de Nb e uma razão La/Yb(N) maior 

que a unidade, características típicas de componentes do tipo pluma. Esta amostra é a FR-

2001B (pertencente à suíte B de alto-TiO2), que é parte integrante dos diabásios estudados 



neste trabalho. A amostra FR-2001B tem composições isotópicas de Sr e Nd que podem 

ser, igualmente, explicadas por uma mistura entre fontes férteis (do tipo pluma) e 

enriquecidas (MLSC) (Figura 1). Modelos de mistura binária envolvendo os componentes 

empobrecidos e enriquecidos foram testados, mas, nestes casos, os resultados não podem 

explicar as composições isotópicas de Sr e Nd dos basaltos das suítes A, B e D.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados dos modelos ora propostos mostram que a petrogênese dos basaltos das 

suítes A, B e D pode ter envolvido uma contribuição (entre 70-80%) de um componente fértil 

(do tipo pluma) misturado com contribuições pequenas de um componente enriquecido 

(manto litosférico subcontinental). A modelagem corrobora os dados de um modelo 

petrogenético e geodinâmico recente baseado em dados litogeoquímicos que defende a 

possibilidade do envolvimento de componentes astenosféricos férteis (do tipo pluma) na 

petrogênese dos diabásios de alto-TiO2 da porção centro-norte do Enxame de Diques da 

Serra do Mar (Valente et. al., 2007). Apesar da inexistência de dados isotópicos Sr-Nd-Pb 

para as amostras associadas à suíte C, a modelagem binária baseada em elementos traços 

permite sugerir, igualmente, a possibilidade de a mesma estar relacionada a processos de 

mistura que envolvam componentes do tipo pluma e enriquecidos. 
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RESUMO 
Quatro amostras de rochas carbonáticas, sendo um mármore calcítico, um cálcio 
filito, uma brecha dolomítica e um mármore dolomítico, provenientes da Região 
Metropolitana de Curitiba, foram coletadas em campo e preparadas por britagem, 
pulverização e homogeneização. Estes materiais foram envasados em frascos 
numerados e analisados em triplicata por oito laboratórios independentes quanto à 
sua composição química de elementos maiores e alguns traços. Após tratamento 
estatístico dos resultados foi possível valores médios de concentração da maioria 
dos óxidos maiores e de alguns elementos menores, com limites de confiança 
bastante razoáveis, tendo em vista o número de instituições participantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Materiais de Referência, Rochas Carbonáticas, Análise 
Química. 
 
 
ABSTRACT 
Four samples of carbonatic rocks: calcitic and dolomitic marbles, a calcium phyllite 
and a dolomitic breccia, all originating from the vicinities of Curitiba, were collected 
and prepared by crushing, pulverization and homogenization. These materials were 
distributed on numbered flasks and analyzed by eight independent laboratories for 
their chemical composition (major oxides and some trace elements). After statistical 
treatment of the results, it was possible to calculate the average concentration values 
for most of the major oxides and some trace elements with fairly reasonable 
confidence intervals, considering the number of participant laboratories. 
 
KEYWORDS: Reference Materials, Carbonatic Rocks, Chemical Analysis. 
 
 

Motivado pela necessidade de Materiais de Referência Geoquímicos representativos 

das jazidas locais e também a fim de cultivar uma cultura de cooperação interlaboratorial, foi 

dado início a um programa de preparação e certificação de Materiais de Referência, com 

uma primeira etapa focada em rochas carbonáticas. Diversas amostras para esta finalidade 

foram coletadas em campo, sendo quatro selecionadas para certificação. As amostras MRB-

01, -02 e -03 são provenientes da Mina Rio Bonito, localizada no município de Campo Largo 

– PR, de propriedade da Cia. de Cimentos Itambé. A amostra BAC-01 provém da área de 

Bacaetava, município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba – PR. 

Fragmentos de aproximadamente 5 kg de cada amostra foram inicialmente 

cominuídos em britador de mandíbulas e, então, pulverizados em moinho de discos. A 



fração passante em peneira malha 170 (menores que 0,089 mm) foi homogeneizada em 

homogeneizador rotativo, a fração retida tendo sido descartada. O material foi envasado em 

16 frascos lacrados e numerados, contendo aproximadamente 100 g de material cada. 

Diversas alíquotas dos materiais em questão foram retiradas durante a fase de 

envase a fim de testar sua homogeneidade. Foram realizadas análises químicas dos 10 

óxidos maiores e SrO por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) nessas 

amostras, não tendo sido detectadas variações significativas, que poderiam caracterizar 

falta de homogeneidade. 

Foram realizadas análises mineralógicas qualitativas por Difratometria de Raios-X de 

alíquotas dos Materiais de Referência. Os resultados são apresentados na Tabela 1, na 

seqüência. 

 

Tabela 1: Composição mineralógica qualitativa dos materiais de Referência. 

Material Rocha Composição Mineralógica 

MRB-01 Mármore Calcítico Calcita, Muscovita e Quartzo 

MRB-02 Cálcio Filito Muscovita, Quartzo, Caulinita, Dolomita e Calcita 

MRB-03 Brecha Dolomítica Dolomita, Calcita, Quartzo e Goetita 

BAC-01 Mármore Dolomítico Dolomita e Quartzo 

 

Um frasco de cada um dos Materiais de Referência em questão foi enviado a oito 

instituições/laboratórios independentes, para realização de ensaios de análise química 

elementar, de acordo com a metodologia própria de cada participante. Quatro laboratórios 

utilizaram a técnica de Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX), enquanto que os 

outros quatro laboratórios utilizaram a técnica de Espectrometria de Emissão Atômica por 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) para a quantificação das espécies estudadas. 

Destes oito participantes, dois determinaram a concentração de SiO2 por 

gravimetria/fluorização. Analogamente, cinco laboratórios forneceram também valores de 

perda ao fogo para os Materiais de Referência. Os laboratórios participantes do programa, 

assim como uma breve descrição da metodologia empregada por cada um deles encontra-

se na Tabela 2, na seqüência. Cada laboratório executou as análises dos materiais ao 

menos em triplicata, tendo enviado os resultados de todos os ensaios para avaliação 

estatística. 

 A avaliação estatística dos resultados seguiu uma metodologia adaptada de 

diversas fontes, tendo como base os protocolos da IAG - International Association of 

Geoanalysts (Goes, 1996; Kane & Potts 1999 e 2007; Kane et al., 2003). Contudo, o número 

de laboratórios independentes participantes ficou aquém do mínimo recomendado de 15 

participantes. 



Tabela 2: Laboratórios participantes e técnicas analíticas/metodologias utilizadas. 

Laboratório - Instituição Técnica Analítica/Metodologia 

Central Analítica, Instituto de Química da USP, São Paulo. 
ICP-AES: Abertura com HNO3/H2O2/ 
HCl e HF/calcinação (p/ SiO2), fusão 
com Li2B4O7 e dissolução em HCl. 

Laboratório Central, Centro Técnico da Votorantim Cimentos 
Ltda., Curitiba. 

FRX: Fusão com Li2B4O7. 

Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR), Dep. 
de Geologia, UFPR, Curitiba. 

FRX: Fusão com Li2B4O7. 

Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT), Dep. de 
Engenharia de Minas e de Petróleo, Poli-USP, São Paulo. 

FRX: Fusão com Li2B4O7. 

Laboratório de Fluorescência de Raios-X, Departamento de 
Mineralogia e Geotectônica, IG-USP, São Paulo. 

FRX: Fusão com Li2B4O7 (maiores) ou 
prensagem com cera (menores). 

Laboratório de Química Ambiental, Instituto de Tecnologia 
do Paraná (TECPAR), Curitiba. 

ICP-AES: Fusão com Na2CO3 e 
dissolução em HCl (maiores). Fusão 

com LiBO2 e dissolução em HNO3 (Cr, 
Ni e Zn). SiO2 por gravimetria: Ataque 

com HCl e fluorização do resíduo. 
Laboratório de Química e ICP-OES/MS, Departamento de 

Mineralogia e Geotectônica, IG-USP, São Paulo. 
ICP-AES: Fusão com Li2B4O7/LiBO2 

(1:4) e dissolução em HNO3. 

Laboratório de Referências Metrológicas, Centro de 
Metrologia em Química, Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

do Estado de São Paulo (IPT), São Paulo. 

ICP-AES: Fusão com 
Na2CO3/Na2B4O7 e dissolução em HCl 
(maiores). Adaptação do método de 
abertura da Norma Técnica ASTM C 

1301-95 (2001) para os menores. 

 

 Os dados obtidos de todos os participantes foram inicialmente avaliados quanto à 

presença de valores anômalos: A fim de ser considerada, cada média das replicatas para 

cada analito deveria estar dentro do intervalo compreendido pelo valor médio das médias de 

todos os laboratórios ± σ (desvio padrão das médias). As médias que se encontraram fora 

deste intervalo foram descartadas e, novos valores médios e desvios padrões foram 

calculados (“valores corrigidos”). Esse teste para valores anômalos (± 1 σ) mostrou-se muito 

rígido para o cálculo dos valores certificados de Perda ao Fogo em todos os materiais e para 

BaO no material MRB-03 e Zn no material BAC-01. Nesses casos, foi utilizado um intervalo 

de ± 2 σ. 

Os intervalos de confiança dos valores médios corrigidos foram calculados 

multiplicando-se os valores de erro padrão ( , onde n = número de medidas 

efetivamente utilizadas) pelo fator t de Student para 95 % específico para cada valor de n. 

Para os casos em que se obtiveram apenas dois ou três resultados independentes para a 

concentração de um analito, ou para os casos em que o valor calculado do intervalo de 

confiança foi desproporcionalmente elevado, não foi possível certificar os valores médios 

respectivos. Nesses casos, são indicados Valores Informativos. Estes valores devem ser 

considerados com cautela, estando sujeitos a variações significativas. A Tabela 3, na 

seqüência, apresenta os valores certificados com intervalos de confiança para 95 % e os 

valores informativos para os Materiais de Referência produzidos. 



Tabela 3: Valores certificados com intervalos de confiança para 95 % e valores informativos 

(valores entre parênteses) para os Materiais de Referência. 

Analito Unidade MRB-01 MRB-02 MRB-03 BAC-01 

CaO 

% 

47,77±0,64 6,62±0,27 32,75±0,27 30,14±0,46 

MgO 0,60±0,04 1,85±0,09 17,23±0,42 21,20±0,46 

SiO2 7,55±0,31 60,98±0,80 1,84±0,22 2,59±0,26 

Al2O3 2,18±0,05 12,72±0,51 0,73±0,03 0,05±0,03 

Fe2O3 1,64±0,04 3,42±0,23 2,88±0,04 0,15±0,02 

K2O 0,47±0,04 3,05±0,06 0,17±0,02 0,02±0,007 

Na2O (0,06) 0,24±0,14 (0,06) (0,02) 

SrO 0,20±0,01 0,03±0,002 0,021±0,002 0,007±0,003 

SO3 (1,1) (0,02) (0,04) - 

TiO2 0,08±0,005 0,70±0,05 0,038±0,004 (< 0,01) 

MnO 0,03±0,006 0,03±0,004 0,25±0,01 0,006±0,002 

P2O5 0,06±0,006 0,27±0,015 0,04±0,006 0,02±0,004 

BaO 

ppm 

236±9 375±22 53±5 (6) 

Cr (17) (89) (16) (11) 

Nb - (17) - (8) 

Ni (18) (14) (6) (4) 

V - (55) - (31) 

Y - (21) (6) (3) 

Zn 29±5 47±7 22±6 18±4 

Zr (19) (142) (15) (6) 

P.F. % 38,41±0,51 9,72±0,54 44,57±0,51 45,67±0,77 

 

Para os analitos em que não se indica nenhum valor de concentração, não foi 

possível determinar com segurança Valores Certificados nem tampouco Valores 

Informativos. Foi elaborado um Certificado de Análise para estes materiais, de acordo com 

os protocolos da IAG (Kane & Potts, 1999), o qual foi distribuído entre os participantes. 

 Verifica-se que foi possível obter limites de confiança bastante razoáveis para os 

valores certificados, tendo em vista o número de laboratórios participantes. 

 Os autores agradecem a participação das instituições, laboratórios e equipes 

participantes, assim como ao Prof. Dr. Paulo Justiniano Ribeiro Jr. (Dep. Estatística, UFPR). 

 

REFERÊNCIAS 

Goes, M. A. C. 1996. Certification and Use of Reference Materials. CNPq/CETEM, Rio de Janeiro. 

Série Qualidade e Produtividade, Vol.8. 

Kane, J. S. & Potts, P. J. 1999. An Interpretation of ISO Guidelines for the Certification of Geological 

Reference Materials. Geostandards Newsletter, 23, 2, 209-221. 

Kane, J. S. & Potts, P. J. 2007. ISO Best Practices in Reference Material Certification and Use in 

Geoanalysis. Geostandards Newsletter, 31, 4, 361-378. 

Kane, J. S.; Potts, P. J.; Wiedenbeck, M.; Carignan, J. & Wilson, S. 2003. International Association of 

Geoanalysts’ Protocol for the Certification of Geological and Environmental Reference Materials. 

Geostandards Newsletter, 27, 3, 227-244. 



ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS 

EM SEDIMENTOS DE FUNDO DO MÉDIO TIETÊ (SP): APLICAÇÃO DA TÉCNICA 

AVS-SEM EM PERFIL DE PROFUNDIDADE 

 

Moraes, G.M. (Universidade de São Paulo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura) 

gmmoraes@cena.usp.br 

 Lopes, R.A.  (Universidade de São Paulo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura) 

ralopes@cena.usp.br 

Mortatti, J. . (Universidade de São Paulo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura) 

jmortatti@cena.usp.br 

 
 
RESUMO 

O rio Tietê é considerado de grande potencial econômico, pois apresenta grande potencial 
energético e de navegabilidade, porém é um rio que sofre grandes impactos ambientais, 
principalmente contaminação de seus sedimentos por metais pesados provenientes de 
influências antrópicas, podendo estes metais estar biodisponiveis para o meio aquático. Este 
estudo teve por objetivo estimar o potencial de biodisponibilidade de metais pesados em 
sedimentos de fundo da bacia do Médio Tietê, em perfil de profundidade, em três estações 
de amostragem, utilizando o método de sulfetos volatilizados (AVS) e extração simultânea 
de metais pesados (SEM). Foi possível evidenciar um potencial de biodisponibilidade nos 
pontos amostragem de Tietê e Anhembi, mostrando que as quantidades de sulfetos não 
foram suficientes para total complexação, enquanto que em Barra Bonita não foi 
evidenciado biodisponibilidade de metais para o ecossistema aquático. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sedimentos. Metais Pesados, Rio Tietê. 
 
ABSTRACT 

The Tietê River is considered a great economic, energetic and navigabitity potential, but it is 
a river that has large environmental impacts, especially of for contamination of their 
sediments by heavy metals from anthropogenic influences. These metals can be bioavailable 
to the water system. The aim of the study was estimate the bioavailability of heavy metals in 
bottom sediments of the basin of the Middle Tietê in profile depth in three sampling stations, 
using the volatilized sulfides (AVS) and simultaneous extraction of heavy metals (SEM). It 
was possible to show a potential bioavailability of sampling points in Tietê and Anhembi, 
verifying that the quantities of sulfides was not sufficient for the total complexation, while in 
Barra Bonita was not evidenced bioavailability of metals to the aquatic ecosystem. 
 
KEYWORDS: Sediments, heavy metals, Tietê River.  
 
INTRODUÇÃO 
  

 Os sedimentos são considerados importantes compartimentos de acumulação de 
metais ou fonte de liberação de metais para um sistema aquático (Murray, 1999), por ter 
capacidade de retenção os sedimentos podem ser indicadores de qualidade de água e 
registrar os efeitos de emissões antrópicas (Oliveira, 2006). Segundo Lacerda et al. (2006), 
a retenção dos metais ocorre pela incorporação destes aos sedimentos de fundo por 
processos de adsorção e complexação, principalmente em sedimentos de granulometria fina 
ou com teor elevado de matéria orgânica. Esta incorporação ocorre pelo fato que a matéria 
orgânica presente nos sedimentos, normalmente é oxidada por bactérias sulfato redutoras, 
que usam os sulfatos como receptores de elétrons, essa redução levam a formação de 
sulfeto de hidrogênio e monosulfetos secundários. De acordo com Di Toro et al. (1990) e 
Allen et al. (1993), em condições anóxidas, os óxidos de ferro são reduzidos a formas 
iônicas ferrosas, que reagem com o sulfeto de hidrogênio, formando uma grande variedade 
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de minerais de sulfetos de ferro, sendo a forma amorfa (FeS) a mais comum nos sedimentos 
de fundo aquático. 
 Com a dissociação do FeS, na fase aquosa, alguns cátions metálicos divalentes (Cu, 
Co, Cr, Zn, Cd, Ni e Pb), por apresentarem uma maior afinidade química, reagem com o 
sulfeto formando sulfetos mais insolúveis que os de ferro. Essas ligações controlam as 
concentrações de metais pesados e a biodisponibilidade dos mesmos na fase sortiva 
sedimento-água. 

A determinação da biodisponibilidade de metais foi realizada pela comparação da 
concentração dos sulfetos volatilizados após ataque ácido a frio (AVS), com a soma das 
concentrações de metais divalentes extraídos simultaneamente na fração residual (SEM). 
Desta forma foi possível estimar o potencial de biodisponibilidade em perfil de profundidade, 
nos três pontos de amostragens, ao longo da bacia de drenagem do médio Tietê. 

 
ÁREA DE ESTUDO 

 
 A área de estudo compreende a bacia de drenagem do Médio Tietê (UGRHI-10), 
com uma área de 6.830 Km2, encontrando-se entre as coordenadas geográficas de 22°30’ a 
23°54’ de latitude sul e 46°54’a 48°36’ de longitude oeste, estando aproximadamente a 260 
quilômetros do Oceano Atlântico, esta bacia compreende o trecho do rio Tietê da saída do 
reservatório de Pirapora até a barragem de Barra Bonita. Foram determinados três pontos 
de coleta, tentando apresentar uma relação de causa e efeito com as principais fontes de 
contribuição antrópica (Figura 1). Neste trecho a calha principal do Rio Tietê possui 367 km 
de extensão e tem como principais afluentes os rios Jundiaí, Capivari, Piracicaba e 
Sorocaba. 
 Em sua maior parte, a bacia de drenagem do médio Tietê, apresenta rochas 
cristalinas e metamórficas associadas à zona de Depressão Periférica. Seus principais tipos 
de solo, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (1999), são Argissolo 
vermelho-amarelo, álico, textura médio-argilosa e Latossolo vermelho-amarelo, álico, textura 
argilosa.  
 

 

 
 

Figura 1. Localização das estações de amostragem na região do Médio Tietê: 1- Tietê, 2- Anhembi e 
3- Barra Bonita. 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM E ANÁLITICO 

 

 As amostragens dos sedimentos de fundo ao longo da bacia de drenagem do médio 
Tietê foram realizadas, em triplicata, nas três estações de amostragem, utilizando um 
amostrador de perfil de sedimento de fundo, tipo torpedo. As amostras foram analisados a 
cada 1 cm ao longo do perfil coletado. 
 A metodologia empregada para análise seguiu os procedimentos descritos por Di 
Toro et al. (1992) e Allen et al. (1993), após modificações propostas por Mortatti et al. 
(2008), as quais incluem as determinações de AVS por condutimetria. As amostras de 
sedimento úmido foram pesadas e introduzidas no balão de reação, permanecendo sob 
atmosfera de nitrogênio livre de O2, foram adicionados 25 ml de HCl 2M, sob agitação 
contínua.O sulfeto secundário foi então arrastado pelo gás de arraste (N2), através dos tubos 
até reagir com a solução de AgNO3, 0,01M, formando Ag2S. O tempo de extração foi de uma 
hora. As concentrações de sulfetos (AVS) foram determinadas pela diferença de 
condutividade elétrica entre a solução de AgNO3 (inicial) e a solução Ag2S (final). A solução 
restante no balão, ou seja, amostra de sedimento úmido atacado pelo HCl, foi filtrada e 
analisada no ICP-AES para determinação do SEM (Cu + Co + Cr + Zn + Cd + Ni + Pb). 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A figura 2 ilustra o relacionamento entre as concentrações AVS-SEM dos sedimentos 

de fundo amostrados, em perfil de profundidade, nos três pontos da bacia de drenagem do 

Médio Tietê. 

 

        
 

Figura 2. Relacionamento AVS – SEM para os sedimentos de fundo, em perfis de profundidade, 
referentes aos três pontos de amostragem (Tietê, Anhembi, Barra Bonita), na bacia do Médio Tietê. 

 

 Foi possível verificar a ocorrência de elevadas concentrações de SEM ao longo do 
perfil de profundidade, na estação de amostragem de Tietê, com um valor médio de 
2,593±0,637 µmol/g, atingindo um valor máximo de 3,901µmol/g próximo aos 10 cm de 



profundidade. Porem os valores de AVS obtidos para esta mesma estação mostraram-se 
inferiores a SEM, a qual potencializa a biodisponibilidade dos metais pesados na fase 
sortiva dos sedimentos. 

Para a estação de amostragem de Anhembi, foram observadas elevadas 
concentrações de SEM, porem diferentemente da estação de amostragem de Tietê, ocorre 
um padrão irregular de distribuição no perfil amostrado, apresentando um valor médio de 
5,929±1,428 µmol/g, com um valor máximo de 8,595 µmol/g. Tal resultado pode ser 
justificado em função dos aportes antrópicos, vindos do próprio rio Tietê e também de seus 
tributários. O mesmo padrão ocorreu com os valores de AVS, porem com uma média de 
2,409±1,681 µmol/g, inferior a média da SEM, deixando evidenciado a biodisponibilidade 
dos metais pesados nesta estação de amostragem. 

Diferentemente das estações de amostragem anteriores, a estação de amostragem 
de Barra Bonita, mostrou concentrações de SEM baixas, ao longo de todo perfil, e 
ligeiramente mais concentradas junto aos sedimentos mais superficiais, com um valor médio 
de 0,406±0,318 µmol/g. Os valores de AVS se mostraram superiores à SEM, garantindo a 
condição de não biodisponibilidade, estes valores altos de sulfetos podem ser provenientes 
da própria contribuição antrópica. 
 

CONCLUSÃO 

 

 Através do sistema de volatilização de sulfetos (AVS) e extração simultânea de 
metais pesados após ataque ácido (SEM), foi possível estimar o potencial de 
biodisponibilidade nas três estações de amostragem da bacia do Médio Tietê, em perfil de 
profundidade. O método evidenciou a biodisponibilidade de metais pesados, principalmente 
nos pontos de amostragem de Tietê e Anhembi, sendo oriundo possivelmente da influência 
direta, dos esgotos domésticos e industriais originados da cidade da grande São Paulo e 
também de seus tributários, que apresentam uma elevada carga poluidora. 
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RESUMO 

O plúton Pedra Branca constitui-se de sienitos ricos em potássio, com elevados teores em 
elementos litófilos, como Ba (4000-10000 ppm) e Sr (2000-4000 ppm), além de outros 
incompatíveis como P2O5 (1,0-2%) e Elementos Terras Raras Leves (La= 100-300 ppm). Tem como 
característica marcante um zoneamento composicional peculiar, caracterizado pela presença de 
sienitos saturados em sílica na sua porção N e S-SE e sienitos supersaturados no centro. 

As semelhanças geoquímicas entre as fácies do plúton demonstram que apesar dos 
contrastes petrográficos e nas condições de cristalização (eg. fO2)  elas possuem origem comum a 
partir de magmas parentais do tipo minette, produzidos pela fusão de horizontes do manto 
subcontinental modificado em eventos de subducção. Os dados obtidos no presente estudo são 
consistentes com um modelo no qual um magma de tendência peralcalina (fácies saturada) dá 
origem a um magma metaluminoso (fácies supersaturadas) por interação com um magma 
basáltico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Sienito, Geoquímica, Manto, Evolução Magmática.  
 
ABSTRACT 

The Pedra Branca plúton is composed by K-rich syenites with high contents of LILE (Ba, 4000-
10000 ppm; Sr, 2000-4000 ppm) and other incompatible elements (P2O5, 1-2%; La= 100-300 ppm). 
The pluton has a peculiar compositional zoning, characterized by the presence of silica-saturated 
syenites in its N and S-SE portions and supersaturated syenites at the core.  
           Despite some contrasts in texture and redox conditions, the geochemical similarities between 
the different units show that they have a similar origin, possibly derived from parental minette 
magmas produced by partial melting of horizons of subcontinental mantle enriched during previous 
subduction events. Data obtained in this study are consistent with a model in which a magma with 
slight peralkaline tendency (saturated facies) gives rise to a metaluminous magma (supersaturated 
facies) by interaction with basaltic magma. 
 
KEYWORDS: Syenite, Geochemistry, Mantle, Magmatic Evolution. 
 

INTRODUÇÃO 

O Sienito Pedra Branca é um plúton neoproterozóico (~610 Ma) intrusivo na Nappe Socorro-

Guaxupé (Campos Neto & Caby, 2000), na porção sul do Estado de Minas Gerais, e é seccionado 

a oeste pelo Maciço Alcalino de Poços de Caldas de idade cretácea.  

O mapeamento de semi-detalhe do plúton (Janasi, 1996) mostrou a existência de quatro 

pulsos principais, dispostos como anéis concêntricos. Três unidades são constituídas por sienitos 

laminados portadores de pequenas proporções de quartzo (supersaturados em sílica) e índice de 

cor (IC) médio em torno de 25. A paragênese máfica apresenta diopsídio + biotita ± hornblenda + 

ilmeno-hematita + titanita + apatita é indicativa de cristalização sob condições próximas ao tampão 



NNO. Enclaves microgranulares máficos e xenocristais de plagioclásio são raros, porém exclusivos 

dessas unidades. A quarta unidade, que constitui a margem externa de boa parte do plúton, é 

formada por sienitos saturados em sílica, com IC no intervalo 20-30 e textura fortemente laminada 

dada pela forma mais alongada do feldspato alcalino. Exibe paragênese máfica com augita sódica 

a egirina-augita + flogopita ± edenita + hematita + magnetita + titanita + apatita indicativa de 

cristalização sob condições fortemente oxidantes, próximas do tampão HM (Carvalho & Janasi, 

2007; Carvalho, 2008). Cumulatos máficos-ultramáficos são encontrados como corpos lenticulares 

em todas as fácies do plúton. Diques de sienito e quartzo sienito com IC<10 constituem corpos 

tabulares subverticais e podem ser abundantes em algumas porções do plúton. 

 

GEOQUÍMICA  

Os sienitos do plúton Pedra Branca mostram variação restrita nos teores de SiO2 (53-61%) 

tanto nas unidades supersaturadas quanto na saturada. As rochas cumuláticas encontradas em 

associação com os sienitos são mais primitivas, e possuem teores de SiO2 inferiores a 45%. Os 

índices mg# dos cumulatos são da ordem de 52-54, similares aos dos sienitos mais primitivos 

(Figura I.1). 

O diagrama A/NK versus A/CNK demonstra o caráter metaluminoso de todas as unidades; 

observa-se, no entanto, que a unidade saturada alcança valores menores de A/CNK e exibe A/NK 

muito próximos de 1, no limite com o campo peralcalino (Figura I.4). O conteúdo de Al2O3 é maior 

nas rochas supersaturadas (Figura I.2), o que se reflete na maior proporção de anortita normativa. 

Todos os sienitos do plúton apresentam altos teores de P2O5 (>0,7%), que podem ser notavelmente 

elevados (2,7-3,5%) nos cumulatos (Figura I.3). 

Característica comum a todas as variedades de sienitos do Plúton Pedra Branca são os 

altos teores em elementos incompatíveis, em especial os LILE (K2O=5,5-9,0%; Ba=3700-9500 ppm; 

Sr= 1500-4500 ppm) e os Elementos Terras Raras Leves (LREE); a unidade saturada tende a 

apresentar os teores mais elevados de todos esses elementos.  

O plúton como um todo apresenta elevadas razões (La/Yb)N, refletindo o forte fracionamento 

dos elementos terras raras leves, retratado nos padrões normalizados pelo condrito (McDonough & 

Sun, 1995) (Figura I.6); a ausência de anomalia negativa de Eu sugere que o fracionamento de 

feldspatos não foi importante na geração dos sienitos típicos do plúton. 

Os padrões de elementos incompatíveis normalizados pelo manto primitivo (Sun & 

McDonough, 1989) ressaltam o notável enriquecimento em elementos litófilos e elementos terras 

raras leves em relação aos HFS (Ta-Nb, Hf-Zr e Ti) e Th e U, que apresentam  pronunciadas 

anomalias negativas (Figura I.5). 



 



MODELO PETROGENÉTICO PRELIMINAR  

Os sienitos do plúton mostram importantes contrastes em parâmetros petrológicos 

fundamentais, como o grau de saturação em sílica e a fugacidade de oxigênio. Por outro lado, 

exibem várias características exóticas comuns, como os altos teores tanto em elementos litófilos (K, 

Ba, Sr), como em outros elementos incompatíveis e elementos terras raras leves. Essa assinatura 

geoquímica, comum a todo plúton, foi atribuída por Janasi et al. (1993) à derivação a partir de 

magmas com a composição de  minettes, produzidos pela fusão parcial em horizontes enriquecidos 

(mica-clinopiroxenitos) no manto litosférico. Os conteúdos dos elementos maiores também são 

similares para todo o conjunto, exceto os valores de Al2O3, sutilmente maiores nas unidades 

supersaturadas, o que se reflete em um maior conteúdo de anortita normativa e caráter mais 

francamente metaluminoso. Estas características, associadas à presença de enclaves 

microgranulares máficos e de cristais reliquiares de plagioclásio nestas unidades, sugere a atuação 

de processos de contaminação durante a evolução destes magmas. Uma explicação para a 

vinculação entre as diferentes unidades do plúton seria que um magma inicial com tendência 

peralcalina (gerador da fácies saturada) poderia adquirir caráter metaluminoso ao incorporar um 

“componente basáltico” (por exemplo, pela interação com um magma básico), dando origem ao 

magma formador das rochas supersaturadas.  
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 9 

RESUMO 10 

O objetivo do presente estudo foi relacionar os parâmetros biológicos (sexo e maturidade) e 11 

a sazonalidade com a acumulação de Hg na espécie de camarão Xiphopenaeus kroyeri que 12 

ocorre em São João da Barra, litoral norte no estado do Rio de Janeiro. O porto de Atafona 13 

(21°37’S), no litoral de São João da Barra, foi sel ecionado como base para o presente 14 

trabalho. Os camarões da espécie X. kroyeri apresentaram uma concentração média de Hg 15 

de 0,15 µg.g-1 ao longo do período estudado, verificando-se diferença estatística significativa 16 

entre a estação chuvosa (primavera/verão) e a estação seca (outono/inverno) (p<0,05). 17 

Entre os sexos, não foi verificada diferença estatística significativa, entretanto essa diferença 18 

foi encontrada entre os estágios de maturação nas fêmeas (p<0,05), onde as fêmeas 19 

maturas apresentaram as maiores concentrações de Hg (0,19 µg.g-1). Os valores de 20 

concentrações de mercúrio analisados quando comparados com os valores máximos 21 

permitidos para consumo humano (ANVISA, 1998) apresentam concentrações inferiores, 22 

desta forma, o consumo deste item de pescado não constitui um risco para a saúde das 23 

populações humanas que o consomem. 24 

Palavras-chaves: mercúrio; Xiphopenaeus kroyeri; parâmetros biológicos; sazonalidade. 25 

 26 

ABSTRACT 27 

The objective of the present study was to study the total mercury accumulation and seasonal 28 

variation in a tropical shrimp species (Xiphopenaeus kroyeri) from the North of the Rio de 29 

Janeiro Coast and relate them with biological parameters (e.g. sex and maturity). The 30 

Atafona harbor (21°37’S), in the São João da Barra Coast was selected as the sampling site. 31 

X. kroyeri specimens presented an average Mercury concentrations of 0.15 µg.g-1 along all 32 

the studied period (p<0,05). A significant difference was observed between the rainy season 33 

(spring/Summer) and the dry season (autumn/winter), with higher concentrations in the dry 34 

season. No statistical difference was observed between Hg concentrations in males and 35 

females, although a significant difference was observed between mature and immature 36 

females (p<0,05), with higher Hg concentrations in mature individuals (0.19 µg.g-1). The 37 

obtained results were lower than the maximum values permitted for human consumption 38 

according to the Brazilian legislation (ANVISA), therefore the consumption of this species is 39 

not a risk for human populations health. 40 

Key-words: mercury; Xhiphopenaeus kroyeri; biological parameters; seasonality 41 

 42 

 43 

 44 
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INTRODUÇÃO 45 

Dentre os metais pesados, o mercúrio é reconhecido como um dos poluentes com 46 

maior potencial tóxico e alta capacidade de bioacumulação nos organismos e 47 

biomagnificação ao longo da cadeia trófica, possuindo uma eficiente ciclagem no ambiente e 48 

despertando grande preocupação ambiental. Os organismos aquáticos absorvem mercúrio 49 

principalmente através da cadeia alimentar, apresentando concentrações cada vez maiores, 50 

dependendo de seu nível trófico, ou seja, o processo de biomagnificação é maior quanto 51 

mais longa é a cadeia trófica. Este é um elemento que naturalmente está presente em 52 

baixas concentrações no ambiente, porém seu aumento vem sendo verificado 53 

principalmente devido ao aporte antropogênico (Kütter, 2006).  54 

A maior parte do mercúrio ingerido pelo homem está na forma metilada (MeHg), 55 

sendo este composto orgânico muito mais tóxico do que a forma inorgânica (Rahman et 56 

al.,1997). Pelo fato do MeHg possuir meia-vida biológica de 2 anos, este elemento acaba 57 

por ser um contaminante persistente nos organismos aquáticos. Inúmeros danos 58 

neurológicos são reportados devido ao consumo de peixes e crustáceos contaminados (Al-59 

Saleh & Al-Doush, 2002). A elevada toxicidade deste metal, seu efeito cumulativo 60 

irreversível, seu baixo poder de excreção, a insusceptibilidade à biodegradação e extensa 61 

disseminação, poderão ocasionar vários danos ao organismo humano (Malm et al. 1996). 62 

Este trabalho tem como objetivo, relacionar parâmetros biológicos (sexo e 63 

maturidade) e sazonalidade com a acumulação de Hg na espécie de camarão 64 

Xiphopenaeus kroyeri que ocorre em São João da Barra, litoral norte no estado do Rio de 65 

Janeiro. 66 

 67 

METODOLOGIA 68 

No litoral de São João da Barra, município pertencente à região norte do estado do 69 

Rio de Janeiro, o porto de Atafona (21°37’S) foi se lecionado como base para o presente 70 

trabalho. Essa região sofre contínua influência continental através da entrada de água do rio 71 

Paraíba do Sul, que desemboca no estuário de Atafona.  72 

Os espécimes foram coletados mensalmente de maio de 2006 a maio de 2007 por 73 

embarcações da frota local durante as operações de pesca através de redes de arrasto de 74 

fundo. No laboratório, os indivíduos foram sexados a partir da caracterização dos órgãos 75 

externos auxiliares da cópula e em seguida classificados quanto a maturidade, seguindo os 76 

critérios descritos em Gonçalves (1997). A extração ácida segundo a metodologia descrita 77 
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por Bastos et al., (1998) foi realizadas nas amostras visando a determinação de mercúrio 78 

total nas mesmas.  79 

Foi empregado o teste estatístico Mann-Whitney com nível de significância de 5% 80 

(p<0,05) para testar a existência de diferenças significativas nas concentrações de Hg entre 81 

os sexos, os estágios de maturação e a variação sazonal. 82 

 83 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 84 

 Os camarões da espécie X. kroyeri do norte do estado do Rio de Janeiro 85 

apresentaram uma concentração média de Hg de 0,15 µg.g-1 ao longo do período estudado, 86 

verificando-se diferença estatística significativa entre a estação chuvosa (primavera/verão) e 87 

a estação seca (outono/inverno), sendo que as maiores concentrações foram observadas no 88 

período seco (0,18 µg.g-1). Esse resultado pode ser corroborado com resultados 89 

encontrados por Almeida et al., (2007), onde afirmam que  na estação de baixa pluviosidade 90 

e vazão (estação seca), observa-se os menores valores de transporte de material 91 

particulado em suspensão e Hg no rio Paraíba do Sul. Entre os sexos, não foi verificada 92 

diferença estatística significativa, entretanto essa diferença foi encontrada entre os estágios 93 

de maturação nas fêmeas (p<0,05), onde as fêmeas maturas apresentaram as maiores 94 

concentrações de Hg (0,19 µg.g-1) (Tabela 1). 95 

Tabela 1. Relação entre a concentração de Hg (µg.g-1 de peso seco) com parâmetros biológicos (sexo 96 

e maturidade) e sazonalidade no norte do estado do Rio de Janeiro. 97 

 Fêmeas  Machos   Período   

Hg (µg.g -1) 

Imaturas 
(média±DP) 

0,12±0,05 Imaturos 
(média±DP) 

0,14±0,11 Prim/Ver 
(média±DP) 

0,12±0,08 
 
 

Maturas 
(média±DP) 

0,19±0,09 Maturos 
(média±DP) 

0,14±0,05 Out/Inv 
(média±DP) 

0,18±0,06 

p  0,0136  0,1331  0,0002 
  98 

 Os níveis de Hg em organismos marinhos são importantes para o ponto de vista 99 

ecotoxicológico, entretanto, estudos com peneídeos são escassos (Ruelas-Inzunza et al., 100 

2004). Na região norte fluminense nenhum dados sobre os níveis de Hg em camarões foram 101 

publicados, impossibilitando assim comparações diretas. Com relação a outras espécies, 102 

concentrações médias de Hg em músculo de camarões estão na mesma ordem de 103 

magnitude: Pandalus borealis no Ártico (0,17 µg.g-1) (Joiris et al., 1997), Penaeus 104 

semisulcatus (0,17 µg.g-1) no Golfo da Arábia (Al-Saleh & Al-Doush, 2002), Crangon crangon 105 

(0,14 µg.g-1) no Mar do Norte (Marx & Brunner, 1998) e Xiphopenaeus kroyeri (0,13 µg.g-1) 106 

na Lagoa Altata-Ensenada del Pabellón, México (Ruelas-Inzunza et al. 2004).  107 
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Os valores de concentrações de mercúrio analisados, quando comparados com os 108 

valores máximos permitidos para consumo humano (ANVISA, 1998), estão abaixo do limite 109 

para este elemento (0,5 µg.g-1), demonstrando a ausência de risco para a saúde das 110 

populações humanas que consomem este item de pescado. 111 

 112 
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RESUMO 

Os estudos citados neste trabalho foram executados na Bacia Sedimentar Potiguar, 

localizada no semi-árido do Estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Nas áreas 

de Mossoró, Assú e Macau a principal unidade hidroestratigráfica corresponde ao aqüífero 

cárstico da Formação Jandaíra. A salinidade das águas nesse setor é elevada, sendo o fator 

climático o principal responsável por esse fenômeno. As maiores concentrações salinas são 

observadas nas áreas de Macau e Mossoró, enquanto que na área de Assú as águas 

subterrâneas apresentam um menor teor salino. Mossoró e Macau estão localizadas 

próximo à linha de costa e a salinidade elevada das águas pode estar relacionada à 

presença do aerossol marinho e sua concentração na água da chuva. Nestas áreas 

encontram-se predominantemente águas cloretadas sódico-cálcicas, enquanto que na área 

de Assú a química das águas subterrâneas apresenta-se mais associada aos processos de 

interação água-rocha, na medida em que são encontradas águas predominantemente 

bicarbonatadas-cloretadas cálcicas, cujo conteúdo iônico se assemelha à hidroquímica 

regional desse aqüífero. 

Palavras-Chave: aqüífero cárstico, salinização, semi-árido.  

 
ABSTRACT 

The studied areas are located in the Potiguar Sedimentary Basin, in the semi arid region of 

Rio Grande do Norte State, northeast of Brazil. The main hydrostratigraphic unit present in 

the Mossoró, Assú and Macau areas corresponds to Jandaíra Formation karstic aquifer . The 

salinity observed in this sector is high, being the climate the major factor responsible for this 

phenomenon. The groundwater is more saline in Mossoró and Macau than in Assú.  The 

Mossoró and Macau areas are located near the coast and the salinity of their waters can be 

related to the marine aerosols present in the rain water. In those areas, the waters are 

predominantly chlorinated sodic-calcic, while in the Assú area, where the groundwater 

chemistry is dominated by the water-rock interaction, the waters are bicarbonated-



chlorinated calcic and their ionic content is similar to the regional hydrochemistry of this 

aquifer. 

Key words: karstic aquifer, salinization, semi arid. 

INTRODUÇÃO 

As áreas de estudo (Figura 1) estão localizadas na Bacia Potiguar, semi-árido do 

Estado do Rio Grande do Norte. A Formação Jandaíra, na qual o aqüífero cárstico, objeto 

deste trabalho composto por calcários intercalados por argilitos, siltitos e arenitos calcíferos. 

Sobreposto a essa unidade aflora um pacote sedimentar siliciclástico de idade térciária-

quaternária com aproximadamente 20 metros de espessura.  

 
Figura 1 - Mapa geológico simplificado e localização das áreas de estudo. 

 

O presente trabalho visa a caracterização das águas do aqüífero cárstico Jandaíra 

nesse setor e aborda aspectos da sua salinização. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O aqüífero cárstico Jandaíra apresenta sistemas de cavidades e condutos 

interligados, resultando num padrão irregular de escoamento de águas subterrâneas, 

ligeiramente controlado pelo relevo (Diniz Filho et al., 2008; Stein et al., 2008). Os resultados 

analíticos sumarizados na Tabela 1 foram obtidos mediante a amostragem de 06 poços de 

monitoramento na área de Mossoró, 06 poços em Assú e 05 poços em Macau. As coletas 

foram realizadas durante o período úmido da região (maio de 2007), pelo método de 



amostragem em baixa vazão (low flow sampling) e de acordo com os procedimentos 

recomendados por APHA (2005). 

 

Tabela 1 – Média dos resultados analíticos das amostras de águas subterrâneas. 

ÁREA 
CE pH STD Dureza 

(CaCO3) 
Ca2+ K+ Mg2+ Na+ Cl- F- SO4

- HCO3
- 

µS/cm  mg/L 
MOSSORÓ 6.620 7,47 4.352 2.275 438 32 243 522 2.426 0,86 254 289 

ASSÚ 1.717 6,93 970 616 137 8,5 69 105 307 0,43 100 369 

MACAU 10.136 6,84 5.636 4.335 780 24 463 365 3.554 0,38 72 220 

Nota: CE=Condutividade Elétrica; STD=Sólidos Totais Dissolvidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A condutividade elétrica é proporcional à quantidade de íons disponíveis na água e é 

um ótimo indicativo da salinidade. De um modo geral, nas três áreas investigadas as águas 

apresentam valores de condutividade elétrica bastante elevados. Esse enriquecimento de 

sais deve-se, principalmente, a contribuição dos íons cloreto, cálcio, sódio e magnésio 

(Tabela 1).  A área de Assú destaca-se por apresentar águas menos enriquecidas em sais.  

Na Figura 2 as águas são classificadas através do diagrama hidroquímico de Piper 

(Hem, 2005). Em Macau as águas tendem a ser cloretadas cálcicas e, em menor proporção, 

cloretadas sódico-cálcicas. Da mesma forma, na área de Mossoró, observa-se uma 

predominância de águas cloretadas, porém nesse caso, além da predominância das águas 

cloretadas sódico-cálcicas, ocorrem águas cloretadas e bicarbonatadas-cloretadas cálcicas. 

Na área de Assú, observa-se mais claramente uma tendência às águas bicarbonatadas, 

com predominância de fácies bicarbonatadas-cloretadas cálcicas e um número bem menor 

de águas cloretadas (sódico-cálcicas e cálcicas).  

 

 
Figura 2 - Diagrama de Piper do aqüífero cárstico Jandaíra nas áreas de estudo. 

LEGENDA

Mossoró 

Assú 

Macau 



De um modo geral, o aqüífero cárstico apresenta assinatura hidroquímica 

semelhante em Mossoró e Macau, ao passo que em Assú, observa-se uma tendência de 

águas com um componente bicarbonatado. 

CONCLUSÃO 

 Nesse setor da Bacia Potiguar o fator climático é o principal responsável pela 

salinidade elevada observada nas águas do aqüífero cárstico Jandaíra. O regime semi-árido 

propicia o enriquecimento progressivo de sais no solo, mediante a baixa taxa de 

precipitação e alta taxa de evaporação. As chuvas lixiviam esses sais que vão 

progressivamente se acumulando na zona saturada, aumentando a salinidade das águas 

subterrâneas.  

 As águas mais salinas estão na área de Macau (10.136 µS/cm) e Mossoró (6.620 

µS/cm) e as águas menos enriquecidas estão na área de Assú (1.717 µS/cm). Mossoró e 

Macau estão localizados próximo à linha de costa e a presença do aerossol marinho na 

água da chuva, característico de zonas costeiras, pode estar contribuindo para a salinidade 

elevada e o forte componente cloretado das águas subterrâneas.  

 A área de Assú exibe condições de águas subterrâneas associadas a processos de 

interação água-rocha e/ou interação água-constituintes do solo em ambiente carbonático, 

visto que predominam águas bicarbonatadas cloretadas, de hidroquímica semelhante a do 

aqüífero regional.  
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RESUMO 

Marcadores moleculares na classe dos lipídios (esteróis e ácidos graxos) foram 
determinados em testemunho de sedimento com o objetivo de caracterizar o histórico de 
acúmulo de matéria orgânica numa parte da plataforma continental do Estado do Rio de 
Janeiro. Na superfície do sedimento (0-1 cm), as concentrações de esteróis e ácidos graxos 
foram pelo menos uma ordem de grandeza superiores às das demais camadas, com 
predomínio de lipídios lábeis e derivados da produção planctônica. Esses resultados, 
corroborados por análise estatística multivariada, indicaram que na coluna d’água ocorreu um 
evento de elevada produtividade primária e eficiente exportação de partículas para o fundo. 
Tais condições foram semelhantes às observadas durante períodos de ressurgência em Cabo 
Frio, mostrando que o fenômeno tem influência em escala regional sobre a produtividade 
primária na plataforma sudeste brasileira.  
 
PALAVRAS-CHAVE: lipídios; testemunho sedimento; plataforma continental; Baía de 
Guanabara 
 
ABSTRACT 

Lipid (sterols and fatty acids) biomarkers were quantified in core sediments to 
characterize the local sedimentation history of autochthonous organic matter in an area of the 
continental shelf from Rio de Janeiro State. At the sediment surface (0-1 cm) the concentration 
of total sterols and fatty acids was at least one order of magnitude higher than measured deeper 
in the core, with predominance of labile and planktonic-derived lipids. These results indicated, as 
confirmed by multivariate statistical analysis, the occurrence of enhanced primary production in 
the water column and efficient export of particles to the bottom. Similar conditions are observed 
in Cabo Frio during upwelling, showing that such events have regional influence over the 
primary production in the south-eastern Brazilian continental margin.  
 
KEY-WORDS: lipids; sediment core; continental shelf; Guanabara Bay 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Os lipídios, de diferentes classes (p.ex., esteróis, ácidos graxos, alcoóis lineares e 

hidrocarbonetos), são extensivamente utilizados como marcadores moleculares para a 
caracterização da origem e dos processos de transporte e destino da matéria orgânica em 
ambientes aquáticos em função da sua especificidade em relação à fonte e a boa resistência 
desses compostos à degradação bacteriana (revisão emVolkman, 2006). Na plataforma 
continental sul-sudeste brasileira (PCSSB; 23°00’-28°30’S), apenas recentemente os lipídios 
foram considerados para caracterizar a matéria orgânica na superfície do sedimento (Yoshinaga 
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et al., 2008). Foi demonstrada a predominância de matéria orgânica autóctona, em função da 
ressurgência em diferentes locais, e o pequeno aporte de origem continental em decorrência da 
ausência de rios significativos na região. No presente trabalho foi considerada a composição de 
esteróis e ácidos graxos em amostras de testemunho de sedimento coletado na plataforma 
continental interna do Estado do Rio de Janeiro, sendo o local mais próximo da costa com 
sedimentos lamosos (Figura 1).  Os objetivos foram (i) caracterizar o histórico de sedimentação 
autóctona e compará-lo com a área de ressurgência de Cabo Frio, e (ii) avaliar o aporte de 
materiais alóctonos (natural e antropogênico), exportado pela Baía de Guanabara.   

 
Figura 1. Localização do ponto de amostragem de testemunho (C01) na plataforma continental 

interna do Estado do Rio de Janeiro. Isobatimétricas (m) são indicadas por linhas pontilhadas 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Um testemunho de sedimento foi coletado em março de 2002 usando-se um amostrador 
por gravidade, sendo seccionado em fatias de 1 cm (até 25 cm) e estocados a -20 ºC. Os 
lipídios foram extraídos em aparelho Soxhlet, separados após reação de saponificação, sendo 
os esteróis analisados por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massa 
(GC/MS; Focus DSQ) e os ácidos por cromatografia gasosa com detector de ionização por 
chama (GC/FID; HP6890). A identificação dos compostos se deu por tempo de retenção e/ou 
por espectros de massa publicados na literatura ou de padrões autênticos. A quantificação de 
compostos individuais seguiu o método de padronização interna. Os resultados foram avaliados 
através de análise de componentes principais (PCA) com os esteróis e ácidos graxos mais 
abundantes. Os dados foram inicialmente normalizados através da divisão pela concentração 
total das variáveis consideradas, seguida da divisão pela média geométrica das concentrações 
totais em cada estação e depois log transformados (Yunker et al., 2005). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A concentração para o somatório dos 15 esteróis analisados na camada 0-1 cm (62,3 µg 

g-1 ou 2,54 mg gCOT-1) foi uma ordem de grandeza superior à media das demais camadas no 
testemunho (1,79 ± 1,01  µg g-1 ou 0,16 ± 0,09 mg gCOT-1). Esses resultados indicam que 
durante a amostragem havia condições de elevada produtividade na coluna d’água e alta taxa 
de exportação de partículas para a superfície do sedimento. Tais condições foram, 
provavelmente, induzidas pela ressurgência da ACAS (Águas Centrais do Atlântico Sul), de 
forma similar ao que ocorre na região de Cabo Frio durante primavera-verão (80 km a leste do 
ponto estudado) (Gonzalez-Rodriguez et al., 1992). O predomínio de colest-5-en-3β-ol 
(colesterol; 42.4 do total de esteróis) na camada 0-1 cm aponta para matéria orgânica derivada 
de produtores secundários e exportada através de pelotas fecais (Volkman, 2006). 
 Os ácidos graxos tiveram distribuição quantitativa semelhante aos esteróis, com valores 
mais altos na superfície (101,9 µg g-1 ou 4,2 mg gCOT-1) e queda acentuada de concentração 
na média das demais camadas do testemunho (10,0 ± 4,7 µg g-1 ou 0.81 ± 0.41 mg gCOT-1). No 
geral, os ácidos graxos foram dominados por compostos saturados na faixa de C12-C30 ao longo 
do testemunho (60-76% do total de ácidos graxos), com predomínio de C16:0 (19,9 ± 4,8 %) e 
C18:0 (9,3 ± 3,1 %) formando a maior parte desses compostos. 
 A análise de componentes principais explicou um total de 70,9 % da variância dos dados 
(Figura 2). O fator 1 agrupou com valores positives (loadings) os lipídios associados com 
atividade bacteriana (p.ex., ácidos C15-C17 ramificados) e/ou compostos  mais resistentes, como 
os ácidos graxos de cadeia longa. Os lipídios derivados da produção autóctona (27∆5, 28∆5,22, 
28∆5,24(28), PUFAs, etc.) contribuíram negativamente no fator 1 (Fig. 2-a). O fator 2 permitiu uma 
resolução adicional entre lipídios mais lábeis (valores negatives) e mais refratários (valores 
positives). Os resultados da análise factorial para as observações (scores) isolaram a camada 
0-1 cm, com valores bem negativos para ambos os fatores (Fig. 2-b), ou seja, no quadrante que 
agrupa os lipídios autóctonos e lábeis, confirmando a presença de matéria orgânica 
recentemente produzida na superficie do sedimento da área estudada. Esse resultado suporta a 
hipótese que o sedimento registrou um evento de elevada produtividade e alta taxa de 
exportação de partículas na coluna d’água. Com o aumento da profundidade no testemunho, as 
amostras se distribuem na direção de valores positives para os fatores 1 e 2 (Fig. 2-b), 
refletindo a degradação dos lipídios após soterramento da matéria orgânica.  
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Figura 2. Projeções (rotação Quartimax) dos fatores 1 e 2  obtidos pela análise de componentes 

principais para as variáveis (a) e as observações (b). Códigos para esteróis: 27-nor-24-

metilcolesta-5,22E-dien-3β-ol (nor27∆5,22), colesta-5,22E-dien-3β-ol (27∆5,22), colest-5-en-3β-ol 

(27∆5), 24-metilcolesta-5,22E-dien-3β-ol (28∆5,22), 24-metil-5α-colest-22E-en-3β-ol (28∆22), 24-

metilcolesta-5,24(28)-dien-3β-ol (28∆5,24(28)), 24-metilcolest-5-en-3β-ol (28∆5), 24-etilcolesta-

5,22E-dien-3β-ol (29∆5,22), 24-etilcolest-5-en-3β-ol (29∆5) e 4α,23,24-trimetil-22-en-3β-ol 

(4α30∆22); stanol = soma de esteróis saturados. Códigos para ácidos graxos: Ca:bwc, onde a = 

tamanho da cadeia de carbon, b = número de duplas ligações e c = posição da insaturação; 

C20PUFA = poliinsaturados com 20 carbonos; oddC15-C17 = compostos ímpares com 15 e 17 

carbonos; LCFA = ácidos graxos de cadeia longa; branched = ácidos graxos ramificados. 
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RESUMO 
No presente trabalho realizou-se uma investigação nas regiões portuárias da Baía 
de Babitonga, Ponta de Imbituba e Foz do rio Itajaí-Açu, Santa Catarina, Brasil, com 
o objetivo de identificar a natureza dos hidrocarbonetos não-aromáticos (NAH) 
encontrados em amostras de sedimentos superficiais. Concentrações de NAH 
variaram entre 3,04 e 25,91 µg g-1 nas três regiões estudadas. Perfis dos n-alcanos 
e também da mistura complexa não-resolvida (UCM) e Índice Preferencial de 
Carbono (CPI) foram utilizados como ferramentas para determinar possíveis fontes 
de hidrocarbonetos. Na maioria dos locais foram encontrados NAH associados tanto 
a fontes naturais como antrópicas. Em um dos locais da região de Imbituba, 
localizado dentro do cais do Porto (Imb3), foi verificado um forte predomínio de NAH 
de petróleo (13,18 µg g-1). A presença de hopanos entre C27-35 e dos epímeros 
22S/R (C31-35) com predominância da configuração 17α(H),21β(H) foi observada em 
todas as amostras, confirmando a presença de derivados de petróleo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: biomarcadores, hidrocarbonetos, sedimento, porto 
 
 
ABSTRACT 
In the present work surface sediment samples taken from three harbor regions 
located at the Babitonga Bay, Imbituba and the Itajaí-Açu River, Santa Catarina, 
Brazil, have been studied in order to identify sources of non-aromatic hydrocarbons 
(NAH). Concentrations of NAH ranged from 3.04 to 25.91 µg g-1 sed. dry weight in 
these regions. Distribution of n-alkanes and the unresolved complex mixture (UCM) 
and Carbon Preference Index (CPI) were used as tools to assess possible sources of 
hydrocarbons. Most locations showed distribution of NAH associated with biogenic 
and petroleum inputs. In one station at the Imbituba Harbor, located inside of the 
wharf of the Port (Imb3), a strong predominance of NAH related to petroleum 
derivatives was identified (13.18 µg g-1). The presence of C27-35 hopanes with 
predominance of the configuration 17α(H),21β(H) for C31-35 22S/R epimers was 
observed in all locations, confirming the ubiquitous presence of oil derivatives. 
 
KEYWORDS: biomarker, hydrocarbons, surface sediment, harbor 
 
 
INTRODUCTION 

Harbors are regions of considerable concern where toxic substances can accumulate due to 

the sediment transport, dredging, wastewater discharges with consequent diffusion of 

pollutants in the water column and sediment. Great amounts of organic matter can be 

deposited providing information for environmental assessment. The study of sedimentary 



non-aromatic hydrocarbons (NAH) has been frequently used for determination of natural 

inputs (Mille et al., 2006; Asia et al., 2008). However, petroleum-related sources also 

contribute to significant, and sometimes major, non-aromatic hydrocarbons inputs (Medeiros 

et al., 2004). With respect to Santa Catarina State not many data have been published 

related to organic matter or geochemical indicators in coastal sediments (Mater et al., 2004; 

Silva et al., 2008). To date, information regarding characterization of organic compounds in 

the three focused areas, particularly NAH abundance and composition, is unknown. The 

present study aims to determine the composition, levels and sources of NAH based on the 

examination of aliphatic hydrocarbons (normal and isoprenoid alkanes) and petroleum 

biomarkers (hydrocarbon distribution and hopanes).  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Study area 

Superficial replicate sediment samples (near 0-10 cm depth) were taken from the three 

locations shown in Figure 1. The exact position of each site was recorded by a global 

positioning system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Location of sampling sites on the Babitonga Bay, Imbituba Harbour and Itajaí-Açu 

Mouth River, Santa Catarina State, Brazil. Samples were collected in 2007 and 2008. 

 

Extraction and analysis  

Hydrocarbons were extracted from freeze-dried and sieved (<125 µm) sediments (10 g) with 

a mixture of dichloromethane/methanol (2:1, v/v, 1x) and dichloromethane (2x), by ultra-

sound. NAH isolation was performed using in a glass column filled with activated copper, 

alumina and silica, with hexane as eluent. Analyses were carried out on a Shimadzu 2014 

gas chromatograph fitted with a RTX®-5MS Column (30 m x 0.32 mm i.d.). Oven 

temperature program: 60-310 °C at 6 °C min-1 (20 min isotherm). GC–MS analyses (EI 

mode, 70 eV; mass range 40–550 u) were performed with a Finnigan Trace GC Ultra 

coupled to a Finnigan–Polaris Q mass spectrometer. Conditions for GC–MS analyses were 



as for GC. Concentrations of individual hydrocarbons were obtained by the external 

calibration method based on 6 points calibration curve for individual compounds.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results from the RNAH analysis (sum of total resolved compounds) are summarized in Table 

1. RNAH concentrations varied from 3.04 to 25.91 µg g-1 of dry weight sediment. The highest 

levels of RNAH were detected at the stations close to the harbors of São Francisco do Sul 

(Bab1 and Bab2) and Imbituba (Imb3), and were present at much lower concentrations at the 

stations farther the harbors. However, this trend was not observed at the Itajaí-Açu Mouth 

River. For this particular area, the amounts of hydrocarbons were higher next to the 

dockyards and river mouths, and lower near the harbor. Such variation can be associated 

with the dredging process one weak before our sampling. Total resolved n-alkane 

concentrations (Σn-alk) ranged from 0.53 to 18.14 µg g-1 dry weight, accounting for 15-70 % 

of the total RNAH. Variations in the Σn-alk concentrations were similar to those observed for 

RNAH. Higher values of CPI were found in the Babitonga Bay (5.87-10.96) and the Itajaí-Açu 

Mouth River (5.28-9.73) stations than those in the Imbituba sediment stations, with a strong 

predominance of odd numbered linear alkanes in the range C23-31. Such distribution is typical 

of organic matter that is mainly derived from higher plants. The absolute UCM concentrations 

or, alternatively, its relatively importance expressed as ratio of unresolved to resolved 

compounds (UCM/RNAH) are commonly used as diagnostic criteria of pollutant inputs 

(Zaghden et al., 2007; Asia et al., 2008). The UCM concentrations varied from 4.1 to 79.4 µg 

g-1 dry weight and are absent at the locations: Imb1, Imb2, Imb4 and Ita1. The UCM/RNAH 

ratio extended from 0.5 to 3.4. Values higher than 4 has been associated to recent petroleum 

contamination (Readman et al., 2002). In contrast, high CPI values and low UCM/RNAH are 

indicative of predominant biogenic hydrocarbon sources.  

Table 1. Concentrations and organic matter percentage for surface sediments 

 

 

 

 

 

 

 
*µg g-1; ** mmol g-1; n.c. = not calculated; RNAH = Resolved non-aromatic hydrocarbons; NAH= 

RNAH + UCM; UCM = unresolved complex mixture; CPI = 2 (C23+C25+C27+C29+C31) / 

[(C22+C24+C26+C28+C30)+(C24+C26+C28+C30+C32)]; Pr= pristane; Ph= phytane; Cmax= Major peak based 

on the maximum peak height. 



 

Hopanes 

A series of hopanes was detected in all of the sediment samples using the m/z 191 

diagnostic ion. Distribution of terpanes extended from C20 to C35, with predominance of 

17α(H),21β(H) C29 and C30 hopanes, which are indicative of oil pollution. Minor compounds 

with 17β(H),21β(H) configurations were also detected. Further confirmation of a dominant 

fossil origin of the hopanoid triterpanes was provided by the presence of the 17α(H),21β(H) 

22S/R epimers ranging from C31 to C35. 

 

CONCLUSIONS 

The distribution of NAH in the surface sediments of the three regions showed no significant 

variation. Higher abundances were found in the sediments of the Itajaí-Açu Mouth River. 

Values of CPI and UCM/RNAH ratios indicated that aliphatic hydrocarbons are of 

predominantly terrigenous origin. However, the presence of hopanes with the predominant 

α,β configuration found in a great number of samples support the petrogenic hydrocarbon 

input. Apparently, this result contradicts the preceding one, but in part it can be explained by 

the strong input of hydrocarbons from land derived material to the sediments and lower 

contribution of petroleum hydrocarbons, which is rapidly degraded. Complex cyclic molecules 

such as hopanes are rarely affected by selective dissolution and biodegradation and are 

particularly useful in source investigation.   
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RESUMO 
Amostras de âmbar procedentes bacias do Araripe, Parnaíba e Recôncavo foram 
analisadas por CG-EM com o objetivo de se determinar suas possíveis afinidades 
botânicas. Foram identificados abietanos regulares e fenólicos que permitem 
associar os âmbares principalmente com as famílias Podocarpaceae e 
Araucariaceae. Além disso, possíveis modificações diagenéticas relacionadas aos 
diterpenóides presentes nas amostras e uma contextualização paleoecológica são 
sugeridas para as mesmas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Âmbar; biogeoquímica; terpenóides; Cretáceo. 
 
ABSTRACT 
Amber samples from Araripe, Parnaíba and Recôncavo basins were analyzed by 
GC-MS to access their possible botanical affinities. The regular and phenolic 
abietanes identified allows associating the ambers to Pocodarpaceae and 
Araucariaceae families. Moreover, some diagenetic modifications related to the 
diterpenoids detected in the samples and a paleoecologic contextualization are 
suggested. 
 
KEYWORDS: Amber; biogeochemistry; terpenoids; Cretaceous. 
 
INTRODUÇÃO 

Ocorrências de âmbar são bem documentadas em sedimentos de diversos locais do 
mundo desde o Carbonífero Superior ao Pleistoceno. No Brasil existem inúmeros registros, 
sendo que a maioria envolve ocorrências no Cretáceo Inferior, havendo também no 
Devoniano, Mioceno e Quaternário (Pereira et al., 2007). Os âmbares são derivados de 
resinas vegetais que foram incorporados aos sedimentos, sendo que suas propriedades 
químicas são conseqüências de sua origem biológica e do ambiente geológico em que 
foram depositados e onde sofreram posterior maturação. A fossilização das resinas 
vegetais, um processo iniciado a partir de reações de polimerização seguidas por processos 
diagenéticos de maturação, ocorre quando as mesmas são soterradas, o que origina o 
âmbar (Langenheim, 2003). Apesar das alterações diagenéticas que ocorrem desde o 
momento em que a resina é produzida pelo vegetal até sua deposição e fossilização, os 
biomarcadores presentes nas mesmas conservam as características estruturais de seus 
precursores podendo ser utilizados na elucidação da origem botânica do âmbar a partir de 
estudos quimiotaxonômicos (Otto et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho consiste na determinação da composição molecular de 
amostras de âmbar coletadas nas bacias do Araripe, Parnaíba e Recôncavo. A partir disto, 
são determinadas possíveis origens botânicas para os âmbares analisados ampliando-se os 



conhecimentos referentes à biogeoquímica, paleoecologia e quimiotaxonomia de âmbares 
brasileiros. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O âmbar da Bacia do Araripe é proveniente da Formação Santana, Membro Crato 
(Aptiano), tendo sido encontrado em uma mina de calcário laminado localizada em Nova 
Olinda (CE). A amostra da Bacia do Parnaíba foi encontrada em sedimentos da Formação 
Codó (Aptiano) a partir de testemunhos de sondagem efetuados no estado do Piauí (poço 1-
UM-25-PI). Por fim, o âmbar da Bacia do Recôncavo foi coletado em sedimentos associados 
ao Membro Caruaçu (Berriasiano-Barremiano) da Formação Maracangalha. Cada amostra 
de âmbar foi extraída com diclorometano-metanol, sendo que os extratos obtidos foram 
concentrados e analisados por Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de 
Massas, de acordo com o método utilizado por Pereira et al. (2009). Os compostos foram 
identificados por comparação dos espectros de massas obtidos com os existentes na 
literatura, biblioteca eletrônica Nist2005, tempo de retenção relativo e por interpretação dos 
padrões de fragmentação. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os extratos das amostras de âmbar apresentam em sua composição principalmente 
diterpenóides relacionados à classe estrutural dos abietanos (Tabela 1 e Figura 1). 
Sesquiterpenos, tais como o cadaleno (01), foram identificados somente no extrato do 
âmbar proveniente da Bacia do Araripe.  Abietanos regulares e norabietanos (02-19) 
fizeram-se presentes em todas as amostras, enquanto abietanos fenólicos (20-21) somente 
foram identificados no âmbar da Bacia do Araripe. Sesquiterpenóides bicíclicos como o 
cadaleno possuem como principais fontes cadinenos e cadinóis presentes em angiospermas 
e gimnospermas, não sendo utilizados em relações quimiotaxonômicas (Langenheim, 2003). 
 

Tabela 1.  Compostos identificados nos âmbares das bacias do Araripe, Parnaíba e Recôncavo. 
Nº Nome do composto FM MM Ocorrência do composto na  

amostra (a) 
    Araripe Parnaíba Recôncavo 
01 Cadaleno C15H18 198 P ND ND 
02 Bisnorsimonelita  C17H24 224 ND P ND 
03 16,17,18(ou 19)-Trisnorabieta-8,11,13-trieno C17H24 224 P P P 
04 Reteno C18H18 234 P P ND 
05 1,2,3,4-Tetraidroreteno C18H22 238 P ND P 
06 16,17-Bisnordehidroabietano C18H26 242 P P ND 
07 7-Oxo-16,17,18(ou 19)-trisnorabieta-

8,11,13-trieno 
C17H22O 242 P P P 

08 16,17,18(ou 19)-Trisnorabiet-8-en-7-ona C17H26O 246 P P ND 
09 16,17,18-Trisnorabietan-14-ona C17H28O 248 ND P ND 
10 Simonelita C19H24 252 P ND P 
11 19-Norabieta-4,8,11,13-tetraeno C19H26 254 P ND P 
12 18(ou 19)-Norabieta-8,11,13-trieno C19H28 256 P ND P 
13 18(ou 19)-Norabietano C19H34 262 P ND P 
14 Deidroabietano C20H30 270 P ND P 
15 Ácido 16,17-bisnordeidroabiético C18H24O2 272 P P P 
16 Abietano C20H36 276 ND ND P 
17 Deidroabietal C20H28O 284 P ND P 
18 Deidroabietol C20H30O 286 P ND ND 
19 Ácido deidroabiético C20H28O2 300 P ND ND 
20 Ferruginol C20H30O 286 P ND ND 
21 Hinokiol C20H30O2 302 P ND ND 
(a) Ocorrência do composto na amostra: P = presente, ND = não-detectado. 
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Figura 1.  Estruturas dos terpenóides identificados nos âmbares analisados.  

 
Otto & Wilde (2001) relatam que compostos pertencentes à classe estrutural dos 

abietanos apresentam dois grupos com diferentes padrões de distribuição entre as 
coníferas: abietanos regulares e abietanos fenólicos. Abietanos regulares são amplamente 
distribuídos entre as diversas famílias de coníferas, principalmente Araucariaceae, 
Podocarpaceae, Cupressaceae e Pinaceae. Os abietanos fenólicos, entretanto, têm sido 
descritos principalmente em resinas provenientes de Araucariaceae, Cupressaceae e 
Podocarpaceae (Otto & Wilde, 2001). Assim, as amostras das bacias do Parnaíba e 
Recôncavo, apresentando exclusivamente abietanos regulares e norabietanos, podem ter 
sido originadas a partir de resinas produzidas pelas famílias Araucariaceae, Podocarpaceae, 
Pinaceae e Cupressaceae. O âmbar encontrado na Bacia do Araripe, por outro lado, possui 
forte afinidade botânica com as famílias Araucariaceae, Cupressaceae e Podocarpaceae, 
mas não Pinaceae, por apresentar abietanos fenólicos. Angiospermas puderam ser 
excluídas como fonte botânica para os âmbares por não terem sido detectados triterpenos 
nos extratos. 

Dados paleobotânicos são frequentemente utilizados na determinação da origem 
botânica do âmbar. De acordo com Langenheim (2003), as famílias Cupressaceae e 
Pinaceae apresentavam ocorrência restrita ao hemisfério norte durante o Cretáceo, 
enquanto no hemisfério sul predominavam coníferas das famílias Podocarpaceae e 
Araucariaceae. Desta forma, é mais provável que os âmbares brasileiros tenham sido 
produzidos por uma destas duas famílias. Com base nas reações diagenéticas elaboradas 
por Simoneit & Mazurek (1982), são sugeridas algumas possíveis modificações diagenéticas 
sofridas pelos diterpenóides detectados nos âmbares em estudo (Figura 2).  A partir de 
precursores biológicos presentes nas resinas, reações envolvendo oxidações e progressiva 
aromatização levam a formação de diversos dos compostos identificados, tais como 
abietanos e norabietanos aromáticos no anel C, reteno e simonelita. 

É importante constatar também que a presença de âmbar nas formações geológicas 
citadas neste trabalho é indicativa da existência durante o Cretáceo brasileiro de uma 



paleoflora produtora de resinas constituída por coníferas. Resinas vegetais e seus 
constituintes possuem um importante papel em interações ecológicas sendo muito utilizadas 
em estudos de ecologia e paleoecologia química, uma vez que coníferas podem produzir 
resinas como resposta defensiva, por exemplo, ao ataque de insetos fitófagos (Langenheim, 
2003). No Membro Crato existem relatos de insetos com este tipo de comportamento (Martill 
et al., 2007), o que seria um dos possíveis fatores a justificar a existência de resinas 
fossilizadas preservadas nos mesmos sedimentos. 
 

R
Diterpenóides abietânicos

(Vários isômeros)
R = CH3, COOH

R R

 
Figura 2.  Propostas de reações diagenéticas para os diterpenóides identificados nos extratos, de acordo com 

Simoneit & Mazurek (1982).  
 

CONCLUSÕES 
Os extratos analisados apresentam em sua composição estruturas abietânicas que 

permitem associar os âmbares descritos com diversas famílias de gimnospermas, tais como 
Pinaceae, Cupressaceae, Araucariaceae e Podocarpaceae. No entanto, dados 
paleobotânicos permitem que as possibilidades de origem para os âmbares sejam 
restringidas a Araucariaceae e Podocarpaceae. Algumas propostas de reações diagenéticas 
puderam ser sugeridas com base na composição dos extratos e informações obtidas a partir 
da literatura. Além disso, inferências paleoecológicas puderam ser feitas a partir da 
presença de âmbar nos sedimentos do Membro Crato. 
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RESUMO 
O Ribeirão das Antas recebe descarga de efluentes oriundos de várias atividades humanas. Há 
previsão de déficit de água na região e, assim, o Ribeirão das Antas é considerado um manancial 
estratégico. Os múltiplos impactos ambientais e conflitos pelo uso da água apontam para a 
necessidade de caracterizar a hidrogeoquímica e simular, através da modelagem, as mudanças 
produzidas pela liberação de efluentes. Este trabalho realizou quatro amostragens durante um ano 
hidrológico ao longo de 9 pontos do rio. Os principais cátions metálicos são Mn, Al, U, Ca e os ânions 
mais importantes são os sulfatos (SO4) e substâncias húmicas (RCOO). A investigação 
hidrogeoquímica do Ribeirão das Antas permitiu concluir que a atenuação natural é responsável pela 
mitigação da contaminação da água na bacia. Impactos potenciais podem ocorrer se cargas 
orgânicas aumentarem de concentração nas águas nos próximos anos, competindo ativamente na 
complexação de íons metálicos no caso de liberações acidentais de efluentes e, assim, aumentando 
significativamente suas concentrações. 
  
PALAVRAS-CHAVE: modelagem geoquímica, impactos de mineração, gestão de água, transporte de 
contaminantes 
 
 
ABSTRACT 
The Antas River receives effluent discharges from several human activities. A regional water deficit is 
foreseen and so Antas River is considered the strategic stock of water for the region.  The multiple 
environmental impacts suffered by the river stress the need to know its main hydrogeochemical 
characteristics and simulate the changes produced by effluent releases through modeling. This work 
performed four sampling campaigns during a hydrological year in 9 stations along the river. The main 
metallic cations are Mn, Al, U, Ca and the most important anions are sulfates (SO4) and humic 
substances (RCOO). The hydrogeochemical investigation of Antas River allow us to conclude that 
natural attenuation is responsible for mitigate in large proportion water contamination from effluent 
releases of industries and farmland occurring in the catchment. Potential impacts can occur if the 
organic load is supposed to be increasing during the next years, which could actively compete for 
metallic complexation in case of accidentally derived discharges. 
 
KEYWORDS: geochemical modelling, mining impacts, water management, contaminant transport  
 

INTRODUCTION 

The Antas River receives effluent discharges from several human activities, such as mining 

(uranium, bauxite, clay and fertilizing) and process industries as well as numerous small load 

factories. These resources also supply energy and water consumption for Poços de Caldas 

(151 thousand inhabitants) that is a recognized hidromineral site (high background radiation 



area), what turns the tourism one of the most important economical activities. Thus, the 

quality of the main water bodies is a critical endpoint to the region. The multiple 

environmental impacts suffered by the river stress the need to know its main 

hydrogeochemical characteristics and simulate the changes produced by effluent releases 

through modeling. The information produced here is directly applied to the water resources 

management and conservation. This study was conducted as part of ARCAL RLA/1/010 

IAEA project.  

 

THE ANTAS RIVER 

The geographic coordinates of the river basin are between 21o 47’ 27’’S and 21o 56’ 84’’S 

and 46o 31’06’’ W and 46o 47’ 56’’ W, with a total area of 533 km2. The average altitude is 

1250 m. The weather is tropical with annual average precipitation of 1700 mm and the 

average temperature is 19 oC and humidity of 78%. The average flux is 1.86 m3/s, varying 

between 0.0025 m3/s and 7.65 m3/s. A regional water deficit is foreseen and so Antas River 

is considered the strategic stock of water for the region. The owner of the uranium mining 

site performed a survey of chemistry characteristics of the superficial water of the plateau in 

47 sampling points for more than 10 years. Contaminations of Al, U, and Mn were observed. 

 

GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF RIVER WATERS 

This work performed four sampling campaigns during a hydrological year in 9 stations along 

the river (Figure 1). The aliquots of the samples were analyzed by different laboratories and 

the results were compared. Only the results in good agreement (r2 > 95 %) were reported in 

this work. The table 1 shows the results of metallic cations while table 2 shows the anions 

data, both in molar units. Besides, table 3 shows the results from Dissolved Organic Carbon 

(DOC) in Mol C/L and main water physical-chemical parameters.  The seasonal variations 

were negligible. The code used to simulate geochemical behavior of natural waters was the 

MINEQL+ (Schecher & McAvoy, 1992). 

 

Table 1: Mean value of cations (expressed in Molar unit) for each sampling station 

Sampling 
Station 

 

Mg(2+) Ba(2+) Ca(2+) Mn(3+) Fe(3+) UO2(2+) Na(+) K(+) 

Antas159 3,2E-06 3,0E-07 1,4E-05 5,0E-06 1,7E-06 1,0E-08 1,4E-05 6,4E-05 
Antas084 1,9E-05 1,1E-07 3,7E-05 4,2E-06 3,9E-06 7,6E-09 4,6E-05 5,8E-05 
Antas014 2,6E-05 2,6E-07 1,1E-03 2,3E-05 4,7E-07 1,8E-08 4,3E-05 7,7E-05 
Antas005 2,2E-05 2,5E-07 8,1E-04 1,9E-05 1,6E-06 1,0E-08 4,0E-05 7,4E-05 
Antas003 1,7E-05 2,4E-07 4,9E-04 1,3E-05 1,7E-06 4,8E-09 4,0E-05 6,7E-05 
Antas004 1,7E-05 8,1E-07 4,5E-04 1,2E-05 7,3E-07 4,3E-09 4,4E-05 6,3E-05 
Antas002 1,5E-05 1,9E-07 1,9E-04 6,4E-06 1,8E-06 4,5E-09 7,0E-05 5,8E-05 
Antas006 1,0E-05 8,3E-07 1,1E-04 4,5E-06 2,5E-06 2,4E-09 7,4E-05 5,8E-05 
Antas007 1,7E-05 2,2E-07 1,7E-04 5,5E-06 2,8E-06 5,0E-09 2,0E-04 5,8E-05 



Table 2: Mean value of anions (expressed in Molar unit) for each sampling station 

Sample 
Location 

 

SO4(2-) F(-) PO4(3-) Al(3-) CO3(2-) SiOH4 

Antas159 2,6E-05 1,1E-05 6,3E-07 3,2E-06 8,3E-06 1,5E-04 
Antas084 1,1E-05 4,8E-06 5,7E-07 1,4E-06 8,3E-06 6,6E-05 
Antas014 9,8E-04 7,8E-05 5,7E-07 2,3E-06 8,3E-06 7,0E-05 
Antas005 7,2E-04 5,4E-05 6,2E-07 2,6E-06 8,3E-06 8,6E-05 
Antas003 4,5E-04 3,9E-05 6,8E-07 1,6E-06 8,3E-06 1,1E-04 
Antas004 4,0E-04 3,9E-05 5,8E-07 9,8E-07 8,3E-06 1,1E-04 
Antas002 1,6E-04 1,7E-05 7,9E-07 1,7E-06 8,3E-06 8,9E-05 
Antas006 7,1E-05 3,0E-05 5,0E-06 1,8E-06 8,3E-06 8,2E-05 
Antas007 1,4E-04 1,5E-05 7,1E-07 6,8E-06 8,3E-06 7,6E-05 

 

Table 3: Mean values of DOC and physical-chemical parameters of each sampling station 

Sample 
Location 

DOC 
(Mol C/L) 

pH 
[H+] 

Temperatura 
(oC) 

O.D.    
 (mg/L) 

Condutividade 
(uS/cm) 

Eh 
(mV) 

 
Antas159 4,60E-04 6,1 22,9 6,9 17,3 286 
Antas084 1,00E-03 6,6 22,8 6,2 17 239 
Antas014 3,80E-04 6,3 22,2 9 254 270 

Antas005A 1,80E-03 6,4 20,7 8,2 201 159 
Antas003 3,50E-04 6,5 20,1 8 126 208 

Antas004A 6,60E-04 6,6 23,3 8,3 113 213 
Antas002A 2,00E-04 6,6 21,8 5,8 59 186 
Antas006A 3,20E-04 6,7 20,5 5,8 45 173 
Antas007 1,10E-03 6,8 21,3 6,6 60 250 

   

 
Figure 1: Location of sampling stations along the Antas River, Poços de Caldas (MG) 



METAL SPECIATION AND ORGANIC METALLIC COMPOUNDS  

The main metallic cations are Mn, Al, U, Ca and the most important anions are sulfates (SO4) 

and humic substances (RCOO). The oxidation of sulfides causes the severe limitation of the 

oxidized forms of manganese and iron, through reduction to Mn+2 and Fe+2. Free Manganese 

is almost entirely transformed to oxides that precipitate in form of Pyrolusite. Such oxides 

have high superficial charge, which may increase the adsorption of other metals and 

enhance the precipitation by natural attenuation. The presence of dissolved organic carbon 

in higher concentrations in stations 005 and 007 favored the formation of organic metallic 

compounds only in negligible amounts. Despite of the fact Al showed minor spatial 

variations, the presence of DOC was decisive in relation with formation of aluminium 

complexes (Oliver et al., 1983; Rocha & Rosa, 2003). DOC concentrations of the order of 

4x10-4 M or 17µM of RCOO are enough to put 99,8 % of total aluminium in organic metallic 

form. Uranyl formed stable aqueous complexes with phosphates, in spite of the fact they are 

in very low concentrations, being the UO2(HPO4)2
-2 the dominant species. Exception can be 

found for stations 014 and 005, whose neutral water shows the additional presence of 

carbonate and silicate compounds. CaSO4 aqueous species represented around 12 % of 

total Ca dissolved complexes. This species is very stable and seems no to be causing 

simultaneous barium co precipitation due to very low concentration and neutral pH of waters. 

 

CONCLUSIONS 

The hydrogeochemical investigation of Antas River allow us to conclude that natural 

attenuation is responsible for mitigate water contamination from effluent releases of 

industries and farmland occurring in the catchment. Potential impacts can occur if the organic 

load is supposed to be increasing during the next years, which could actively compete for 

metallic complexation in case of accidentally derived discharges. Ongoing toxicity analysis 

could bring some light to assess the risks of biota contamination. 
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Resumo 

 

A área no entorno da cidade de Conselheiro Lafaiete, no sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas 

Gerais Brasil é conhecida a mais de 100 anos como uma importante província de Manganês 

do Brasil. Muitas das antigas minas, hoje abandonadas, viraram “Pit Lakes”. Tal lago foi 

pesquisado. Foram feitas coletas de água (18 amostras), solos na periferia do lago (25 

amostras), sedimentos (4 amostras) e 5 espécies de plantas. Do material foram feitas 

análises químicas. Sedimentos e solos foram adicionalmente caracterizados 

mineralogicamente. A água do lago mostrou baixa condutividade (165 µS/cm) e pH neutro 

(8.2). Curiosamente os teores de Mn nos efluentes da mina são mais elevados (montante, 

59,1 µg/L - jusante, 98 µg/L), comparados aos do vertedouro (50,3 µg/L) do lago da cava da 

mina. Solos e sedimentos apresentam altos valores de Fe, Mn, V e Sb. Os resultados das 

análises realizadas em plantas mostram que o Mn (320 – 4012 µg/L) apresenta-se acima 

dos valores dentro dos padrões de toxidade. Assim é possível que a biota esteja sofrendo 

influência direta devida os altos teores de minério. As pesquisas apontam para a 

necessidade de um maior acompanhamento desse passivo ambiental. 

Palavras chave: antiga mina de manganês, água, sedimentos, solos. 

 

Abstract 

The area in the surroundings of the city Conselheiro Lafaiete, in the south of the Iron 

Quadrangle, Minas Gerais Brazil is known for more than 100 years as an important province 

of Manganese of Brazil. Many of the old mines, today abandoned, turned into " Pit Lakes ". 

One of those lakes was researched. Water (18 samples), soils in the periphery of the lake 

(25 samples), sediments (4 samples) and 5 species of plants were collected. Chemical 

analyses of all these samples were made. Sediments and soils were additionally 

characterized mineralogically. The water of the lake showed low conductivity (165 µS/cm) 

and neutral pH values (8.2). Unexpectedly the concentrations of Mn in the effluents of the 

mine are higher (upstream, 59,1 µg/L - downstream, 98 µg/L), compared with the drainage of 

the Pit lake (50,3 µg/L). Soils and sediments present high values of Fe, Mn, V and Sb. The 



results of the analyses accomplished in plants show that Mn (320 - 4012 µg/L) values are 

above the toxicity patterns. Thus one can assume that the Biota is influenced directly by the 

high Mn concentrations of the ore. The researches point to the need to monitor this 

environmental liability. 

Key Words:  old manganese mine, water, sediments, soils. 

 

INTRODUÇÃO 

A área no entorno da cidade Conselheiro Lafaiete, no sul do Quadrilátero Ferrífero, Minas 

Gerais, é conhecida a mais de cem anos como uma importante província de Manganês do 

Brasil. A área em estudo encontra-se na porção mais a sul do cráton São Francisco. O 

embasamento se encontra exposto em duas porções. Uma na porção nordeste e outra na 

porção sul do cráton. Segundo (Pires, 1977), o embasamento é constituído de migmatitos, 

cortados por diques de granito de granulação fina, granodiorito, diversas gerações de 

aplitos, pegmatitos e o plúton é constituído por granodiorito-quartzodiorito. 

Devido à relevância do manganês na região, tanto do ponto de vista da concentração como 

de valor econômico é que se baseou a presente pesquisa. Estudos mostram que elevada 

concentração de Mn no ser humano é responsável por inúmeros distúrbios psíquicos e 

crescimentos indesejados de tecidos ósseos e cartilaginosos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Num total foram analisadas 18 amostras de água, 4 sedimentos, 25 amostras de solo, 

analisadas quimicamente e 5 espécies de plantas, em três etapas diferentes (10/2006, 

7/2007 e 10/2007. Os sedimentos foram caracterizados química e mineralogicamente.  

Para a análise plantas foram coletadas 5 amostras de plantas: Mimosa sp (Leguminosae- 

Mimosoidae), Senna splendida (vogel) H.S, Acácia Mangiu Willd (leguminosae Mimosoidae), 

Tupha Angustifoliak (Typhauae),Vernonia Pollyanthes Less (Artiracea). As plantas foram 

levadas para o LGqA após a secagem passaram por processo de digestão. Para esse 

processo as amostras foram trituradas usando um grau de ágata, para evitar qualquer 

contaminação 

As amostras de solos e sedimentos foram submetidas à Digestão Total utilizando água régia 

e ácido fluorídrico para a determinação dos metais traços 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A água mostrou baixa condutividade (165 µS/cm), pH neutro(8.2) e alta concentração de 

sulfato e sílicas (16.8 – 18.4 mg/L). Curiosamente a concentração de Mn no efluente da 

mina é maior, na montante, 59,1 µg/L, e na jusante, 98 µg/L, comparado com o vertedouro, 

50,3 µg/L, do lago da cava da mina (FRIESE et al., 2008).  



Nota-se que, com a profundidade, o Mn que não é percebido na superfície do lago está 

concentrado nos pontos mais  profundos, 8 e 9 metros de profundidade, com concentrações 

740 µg/L(MARTINS et al., 2008a). Essas concentrações que está no limite estabelecido pela 

legislação 0,1 mg/L (CONAMA, 2005), podem afetar consideravelmente a qualidade da água 

do córrego Pequeri (MARTINS et al., 2008b),  

As concentrações nos solos e sedimentos descaracterizam as amostras como limpo. Os 

teores de metais  no solo e/ou sedimentos estão acima do estabelecido, como orientado, 

pelos órgãos normativos competente, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

(CETESB) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

 

Tabela 1 Concentração de metais em solos e sediment os [em mg/kg] 

Sedimentos 
Amostra As Fe Cd Co Cr Cu Mn Ni Sb V Zn 
MMPQ02 a.b.l. 80,8 7,7 44,2 118,6 81,7 a.b.l. 62,3 384,4 265,5 552,0 
MMPQ03 18,3 68937,0 10,0 84,3 136,9 251,2 3121,0 70,7 342,0 404,6 258,1 
MMPQ04 a.b.l. 79743,0 10,0 55,7 109,5 148,5 7425,0 132,6 438,1 263,5 261,9 
MMPQ06 a.b.l. 84439,0 7,4 74,9 142,2 124,0 3991,0 97,8 351,8 284,6 195,5 

Solos 
Amostra As       Fe        Cd    Co       Cr       Cu       Mn       Ni       Sb       V        Zn        
MMPQ07 a.b.l. 192249,0 25,0 95,6 106,2 327,9 2732,0 187,3 474,5 698,0 248,0 
MMPQ08 13,7 156413,0 18,7 53,3 124,3 153,2 1835,0 98,3 446,2 451,4 169,9 
MMPQ09 4,7 34880,0 1,9 20,8 39,8 34,3 542,0 61,0 404,7 143,0 78,9 
MMPQ10 6,9 140253,0 18,0 61,9 27,4 109,6 2880,0 58,1 424,2 474,0 228,9 
MMPQ11 27,4 84636,0 9,9 52,3 187,8 86,3 5138,0 126,6 389,9 226,8 194,0 
MMPQ12 44,4 62442,0 6,6 44,12 27,7 62,9 6736,0 84,7 394,9 194,3 112,7 
MMPQ13 53,2 60578,0 11,2 117,3 82,0 151,8 74800,0 292,8 309,2 433,1 2241,0 
MMPQ14 13,2 91312,0 10,5 39,8 94,0 147,0 1252,0 54,3 420,9 283,4 141,5 
MMPQ15 14,2 160356,0 17,5 41,8 77,5 119,7 1336,0 43,61 492,3 431,4 207,6 
MMPQ16 16,7 167633,0 21,4 70,5 95,8 193,8 2926,0 74,3 451,1 536,0 223,3 
MMPQ17 6,6 108879,0 11,4 28,5 54,5 90,6 1027,0 44,1 546,0 294,1 132,9 
MMPQ18 10,7 101205,0 11,6 29,9 102,6 85,6 877,0 57,8 483,3 339,6 146,9 
MMPQ19 10,7 136214,0 15,6 44,7 90,8 120,8 1514,0 51,8 484,9 403,7 188,0 
MMPQ20 10,1 94473,0 9,9 29,5 78,8 50,0 1174,0 47,09 492,8 216,0 214,8 
MMPQ21 3,0 236410,0 30,6 129,8 255,1 519 1974,0 114,2 503,0 790,0 256,0 
MMPQ22 a.b.l. 69571,0 6,9 16,6 65,4 39,9 468,0 55,4 443,1 192,2 85,4 
MMPQ23 15,0 69808,0 6,7 38,8 58,7 110,4 897,0 90,9 441,0 289,3 136,6 
MMPQ24 14,8 78215,0 8,5 69,3 137,2 108,8 8427,0 72,6 380,7 282,6 555,0 
MMPQ25 38,4 87845,0 12,1 132,4 148,6 538,0 32682,0 118,4 312,8 337,5 301,0 

 
Obs.: a.b.i abaixo do limite de detecção 

 

As concentrações de Cd, Cr, Ni, na água da cava da Mina, (MMPQ06 e MMPQ04), são 

acima da qual representam prováveis efeitos adversos à biota (CONAMA, 2004). 

Comparando com os valores a jusante da mina (MMPQ03), esses metais tendem a 



aumentar além de acrescentar o Arsênio (As) e o Cobre (Cu) aos metais que apresentam 

risco a biota. Os sedimentos coletados acima a montante da mina (MMPQ02), apresentaram 

índices bem melhores que os encontrados à sua jusante, mesmo apresentando risco para a 

biota pelas concentrações de Níquel (Ni), Cromo (Cr) e Zinco (Zn). Comparando com os 

valores abaixo e acima da mina que se intensificam em relação à montante da mina. 

 No caso dos solos nota-se que todas as amostras excedem, em alguma análise, 

alguns dos metais listados na tabela 1, o limite de prevenção, no qual concentrações de 

determinados contaminantes, como os metais, ultrapassam esse limite  podem ocorrer 

alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea (CETESB, 2005).  

 

Tabela 2 Sumário de metais em plantas com concentra ção elevada [ µg/L] 

 

 

 

Metais  

Mimosa sp 

(Leguminosae- 

Mimosoidae) 

Senna 

splendida 

(vogel) H.S  

Acácia 

Mangiu Willd  

Tupha 

Angustifoliak 

(Typhauae) 

Vernonia 

Pollyanthes 

Less (Artiracea) 

Cr 5,4     

Mn  946,0 402,1 4012,0 320,6 

Ni 12,9  11  10,2 

Zn   154,1   

 

Os teores dos elementos, encontrados nas amostras de folhas, mostrados na tabela 2,  

representam as concentrações com valores  acima dos padrões de toxidade (KABATA and 

Pendias, 1984). 

A toxidez de manganês geralmente afeta mais severamente a parte aérea do que as raízes 

Aparentemente, as plantas absorvem e transportam esse nutriente em excessivas 

quantidades, do que resulta acúmulo nas folhas, produzindo-se sintomas bem definidos 

(PAVAN, 1981). 

 

CONCLUSÃO 

As concentrações de Manganês nas águas do entorno da mina é superior que da água da 

cava da mina.   Pelas análises de concentração de manganês no fundo do lago podemos 

notar que o escoamento subterrâneo exerce forte influencia na qualidade da água no 

córrego Pequeri. 

A concentração do manganês nos compartimento litológico da mina exerce uma influencia 

direta nas várias esferas tanto biológicas e hidrogeológicos.  

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CETESB. 2005. Decisão de Diretoria Nº 195-2005-E de novembro de 2005 195. 

CONAMA. 2004. Resolução CONAMA nº 344, de 25 de março de 2004 . 

CONAMA. 2005. Resolução CONOMA nº 357. 

FRIESE, K., M.E. Martins, and H.M.P. Roeser. 2008. SEDIMENTOLOGICAL AND 
GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS ON A MANGANESE MINE PIT LAKE OF MINAS 
GERAIS, BRAZIL 10ª International Mine Water Association Karlovy Vary, Czech Republic. 

KABATA, P.A., and H. Pendias. 1984. Trace elements in soils and plants CRC Press, Florida. 

MARTINS, M.E., H.M.P. ROESER, and K. FRIESE. 2008a. Avaliação da Influência de uma 
Antiga Mina de Minério de Manganês na Qualidade da água de seus efluentes. . I Simpósio de 
Gestão Integrada em Recursos Hídricos. 

MARTINS, M.E., H.M.P. ROESER, and K. FRIESE. 2008b. A influência da Exploração de 
Manganês na Qualidade Ambiental de Áreas Degradadas pela Mineração. 12º Congresso 
Brasileiro Geologia e Engenharia Ambiental. 

PAVAN, M.A.B., F.T. . 1981. Toxidez de matais em plantas.Caracterização de toxidez de 
manganês em cafeeiros., Brasília. 

Pires, F.R.M.T.d.M. 1977. Geologia do distrito Manganesífero de Conselheiro Lafaiete, 
Minas Gerais., UFRJ, Rio de Janeiro. 

 

 
 
 
 
 
 

 



AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS -TRAÇOS NAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS E SOLO NAS PROXIMIDADES DA U SINA TERMELÉTRICA DE

FIGUEIRA (NORTE DO PR)

Delgado, T. (UFRGS), Lourenzi, P. (UFRGS); Dillenburg, R .(UFRGS); Maia, S. (UFRGS); Kalkreuth, W. (UFRGS)
tvaleria73@gmail.com, priscilalourenzi@gmail.com, renata.dillenburg@gmail.com, sandramaia@iq.ufrgs.br, wolfgang.kalkreuth@ufrgs.br

RESUMO
A combustão de carvão para a produção de energia elétrica, resulta na produção de grandes quantidades de
cinzas leves e pesadas. A c inza pesada fica retida junto com a água do resfriamento no fundo da caldeira e
libera alguns elementos-traço solúveis pelo efluente da usina. Já as cinzas leves são capturadas pelo filtro, mas
pequenas quantidades são liberadas na atmosfera pelas chaminés , carregando elementos-traço voláteis, se
depositando nas proximidades da usina. Neste trabalho vamos apresentar um comparativo entre os resultados
das análises de solo e águas superficiais próximos à Usina Termelétrica de Figueira, para avaliar uma possível
contaminação pelos elementos-traço contidos nas cinzas. Para alcançar os objetivos propostos no trabalho
foram coletados dados sobre a direção dos ventos, que se dá a Norte, tendo uma segunda direção preferencial a
Sudeste. A partir destes dados foram escolhidos pontos de coleta de amostras em torno da usina em diferentes
distâncias. As técnicas analíticas realizadas foram Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-
MS), Difratometria de Raios-x e análise de sulfato.

PALAVRAS-CHAVE: Carvão, cinza, combustão, elementos -traço

ABSTRACT
The coal-fired power plants coal combustion to generate energy produces fly-ash and bottom ashes. The heavy
ashes are deposited within the boilers cooling water; lights are set free in atmosphere trough chimneys , carrying
volatile trace-elements, which are taken by winds and them are deposited on the soil next to the power plant. In
this work we’ll show a comparative between the analysis results of the soil and the superficial waters next to
Figueira coal-fired power plant (north of Paraná – Brazil), to evaluate a possible contamination made by ashes
trace-elements. To reach the goals proposed in this work, data about the main direction of the winds were
collected, such direction is north, and a second main direct ion is southeast. From that data on, we have chosen
points of sample collection around the power plant at different distances. The analysis made on the samples was
inductively couple plasma mass spectrometry (ICP-MS), X-ray Diffractometry and Analysis of Sulfate.

KEYWORDS: Coal, ash, combustion, trace-elements

INTRODUÇÃO
A combustão de carvão para a produção de energia elétrica resulta na produção de grandes

quantidades de cinzas leves e pesadas. A cinza pesada fica retida junto com a água do

resfriamento no fundo da caldeira e libera alguns elementos-traço solúveis pelo efluente da

usina e também é usual no Brasil serem depositadas em minas desativas e/ou terrenos . Já

as cinzas leves são capturadas pelo filtro , mas pequenas quantidades são liberadas na

atmosfera pelas chaminés, carregando elementos-traço voláteis, se depositando nas

proximidades da usina. O contato deste material com o solo e  águas superficiais nas áreas

próximas da usina pode ocasionar um aumento das concentrações dos elementos presentes

nas cinzas, tais como metais pesados e compostos policíclicos aromáticos.

A área de estudo abrange as proximidades da Usina Termelétrica Figueira, localizada na

região de Figueira (Norte do Paraná).

OBJETIVOS
Este trabalho apresenta um comparativo entre o s resultados das análises de solo e água

superficial para avaliar uma possível contaminação pelos elem entos-traço contidos nas

tvaleria73@gmail.com
priscilalourenzi@gmail.com
dillenburg@gmail.com
sandramaia@iq.ufrgs.br
kalkreuth@ufrgs.br


cinzas, os valores orientadores para esta avali ação são indicados pela CETESB, Lista

Holandesa e Resolução CONAMA n° 20, de 18 de  junho de 1986.

Para alcançar os objetivos propostos no trabalho foram coletados dados sobre a direção

preferencial dos ventos e, a partir destes, escolhidos pontos de coleta de amostras em torno

da usina em diferentes distâncias  (250m – 5000m).

METODOLOGIA
Os dados dos ventos utilizados são medidos na estação de Londrina – PR, que é

representativa da região de Figueira , os valores foram cedidos pelo 8° Distrito Meteorológico

do Instituto de Nacional de Meteorologia – INMET, que realiza três medidas diárias . Para

este trabalho foram usadas medidas referentes aos últimos cinco anos, a contar do dia 01

de dezembro de 2002 que passaram por um tratamento estatístico indicando que a direção

preferencial dos ventos na região se dá a Norte, apresentando uma segunda  direção com

valores consideráveis a Sudeste.

Os resultados que serão discutidos neste trabalho são referentes às distâncias 250m,  800m,

1950m e 5025m a S, 6250m a SW, 1700 e 3675m a W, e 1825m e 5075m a NW da Usina.

Foi realizada, também uma coleta à 5625 m a NE, considerado para este trabalho como

ponto branco. Os valores obtidos foram comparados entre si, sendo também avaliada sua

posição com relação à Usina. Em cada ponto foram coletadas duas amostras de solo  e duas

de água. As amostras de solo foram div ididas em camada superficial (S1) de 10 a 20 cm de

espessura, e camada profunda (S2), com 40 a 70 cm, a água superficial foi coletada entre 5

e 10 cm profundidade, uma acidificada com Ácido Nítrico concentrado ~3ml (A1) e outra

filtrada com membrana GS em éster de celulose, 0.22mm, branca , lisa e posteriormente

acidificada (A2).

As amostras foram coletadas de acordo com Manual de descrição e coleta de solo no

campo (Lemos, 1996) e com o Guia de coleta e preservação de amostras de água da

CETESB (Agudo, 1988).

As técnicas analíticas utilizadas foram Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo

(ICP-MS) para a determinação  de elementos-traço, Difratometria de Raios-x para a

identificação composicional do solo e análise de sulfato.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os solos da região são predominantemente quartzo -feldspáticos, tendo sido determinada

também a presença de muscovita, ilita e  caolinita, com ocorrências localizadas de

plagioclásio, pirita e clorita.

As concentrações dos elementos-traço nos pontos amostrados classificam o solo e água

como limpos (Tabela 01).



TABELA 01: Concentração (em µg g-1) dos elementos-traço em solos e águas superficiais .

Uma exceção ocorre com o elemento Cu , 250m (S), na camada S1, porém os valores na

água estão abaixo dos valores de prevenção (Tabela 01). A1 e A2 no ponto 06-093

apresentam valores de intervenção para os elementos Cd, Co, Ni e Zn (Tabela 01), teor de

sulfato muito acima do máximo permitido e PH 2,5 (Tabela 02).

Tabela 02: Concentração (em µg g-1) de sulfato e PH nas águas superficiais
Amostras 06-122 06-096 06-121 06-104 06-099 06-093 06-098 06-102 06-124 06-092

A1 1,10 ND 1,16 ND 2,44 553 ND 10,90 1,46 ND
A2 ND ND 1,00 6,30 2,26 569 2,36 16,50 ND 1,00
PH 7.3 6,0 7.1 5,9 5,5 2,5 6,5 5,8 6,5 6,3

Valores Orientadores usados: Lista Holandesa, CETESB e CONAMA

ND= Não Detectado Abaixo dos teores máximos

LD = Limite de Detecção (1,00) Acima dos teores máximos

A1 - acidificada / A2 - filtrada e acidificada  Ponto Branco

CONCLUSÕES
Guilherme et. al., (2005) cita que o solo e as águas superficiais apresentam  naturalmente

elementos-traço mesmo que não haja perturbação antrópica do ambiente .

Amostra Dist (m) Direção Uso do solo As Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Se V Zn
06-122 S1 12,27 0,57 6,78 23,51 61,91 1,35 8,53 20,67 0,72 0,00 54,10 285,80
06-122 S2 14,53 0,56 7,00 24,89 17,19 1,50 8,85 20,25 0,48 0,00 53,78 140,10
06-122-A1 0,64 0 0,36 0,80 1,58 0,07 0,96 0,70 0,10 0 3,38 25,26
06-122-A2

250 S plantação de soja
(agrícola)

0,48 0 0,16 0,18 1,46 0,08 0,87 0,61 0,14 0 1,67 32,81
06-096 S1 14,35 0,46 6,84 27,61 7,11 1,65 5,11 41,28 2,96 <0,065 70,58 25,23
06-096 S2 9,34 0,25 7,73 24,97 7,39 1,01 5,59 13,21 0,32 <0,065 73,72 14,45
06-096-A1 1,12 0,1 0,8 1,86 1,13 0,02 0,87 0,5 0,28 0,09 1,06 24,6
06-096-A2

700 S fazenda (agrícola)

0,68 0,06 0,64 0,5 0,68 0,06 1,31 0,19 0,39 <LD 0,36 23,1
06-121 S1 3,17 0,11 2,49 12,29 9,19 0,52 3,10 7,38 0,29 0,00 30,50 29,05
06-121 S2 2,89 0,09 4,07 19,23 11,54 0,47 6,83 6,96 0,20 0,00 37,80 31,98
06-121-A1 1,16 0,08 0,38 1,48 2,15 0,06 1,42 0,76 0,01 0,09 1,15 58,2
06-121-A2

1700 W antiga estação trat
água (residencial)

0,68 0,07 0,22 <LD 2,39 0,18 1,85 0,62 0,03 <LD 0,36 32,3
06-104 S1 4,51 0,17 2,53 12,71 6,22 0,53 4,96 14,31 0,50 <0,065 31,88 23,01
06-104 S2 2,24 0,09 2,84 17,31 6,50 0,36 5,15 14,29 0,46 <0,065 33,35 13,31
06-104-A1 6,3 0,52 4,09 1,36 2,1 0,55 3,79 1,27 0,19 0,3 1,23 155
06-104-A2

1825 NW campo (agrícola)

3,26 0,02 3,86 0,07 0,28 0,65 3,34 0,06 0,04 0,16 0,83 7,29
06-099 S1 3,25 0,12 1,85 15,85 7,80 0,47 3,03 9,55 0,34 0,00 27,45 23,27
06-099 S2 2,60 0,10 1,82 19,77 11,90 0,41 3,83 9,98 0,57 0,00 34,98 17,72
06-099- A1 2,09 0 1,14 4,41 6,53 0,24 2,84 2,05 0,58 0,43 16,80 13,70
06-099-A2

1950 S fazenda (agrícola)

1,96 0 1,15 4,50 6,45 0,23 2,87 2,13 3,40 0,42 16,33 41,55
06-093 S1 10,38 0,10 0,46 4,91 1,43 1,74 0,99 6,11 0,19 <0,065 14,65 3,07
06-093 S2 23,18 0,07 1,20 12,38 2,58 3,38 2,36 14,49 0,33 <0,065 29,97 8,46
06-093-A1 4,67 3,96 62,6 2,67 2,98 0,08 96,2 6,34 1,16 1,81 0,19 1034
06-093-A2

3675 W chiqueiro (agrícola)

3,61 3,53 70,6 0,55 2,35 0,1 102 6,34 0,74 1 0,17 2404
06-098 S1 1,96 0,19 4,21 10,14 11,02 0,31 4,83 10,93 0,16 <0,065 44,29 19,21
06-098 S2 3,72 0,21 6,82 15,21 17,86 0,46 8,59 13,91 0,24 <0,065 68,33 27,08
06-098-A1 0,46 0,07 0,72 1,92 2,94 0,007 0,09 1,04 0,13 <LD 4,16 45,1
06-098-A2

5025 S campo (agrícola)

0,4 0,07 0,71 0,87 2,82 0,02 1,03 1,08 0,26 <LD 4,21 13,1
06-102 S1 25,00 0,23 2,52 14,42 14,14 1,93 5,07 24,93 0,39 <0,065 45,63 50,48
06-102 S2 7,90 0,22 2,54 16,21 14,99 0,91 5,23 17,70 0,31 <0,065 44,02 49,76
06-102-A1 2,3 0,34 2,94 1,53 1,7 0,14 5,57 0,85 3,37 0,19 1,77 177
06-102-A2

5075 NW est bombeamento
(agrícola)

1,17 0,23 2,89 <LD 0,86 0,27 5,44 0,19 0,04 <LD 0,3 94,3
06-124 S1 7,45 0,16 6,21 19,20 11,00 0,53 6,50 16,70 0,65 0,00 44,51 37,80
06-124 S2 9,80 0,13 4,16 24,99 9,34 0,60 7,53 16,25 3,20 0,00 57,42 50,61
06-124-A1 1,61 0 0,20 0,85 1,18 0,14 1,40 0,77 2,29 0,09 2,44 23,71
06-124-A2

5625 NE plantação de soja
(agrícola)

1,25 0 0,09 0,15 0,65 0,14 1,08 0,30 1,72 0,09 1,19 25,31
06-092 S1 4,82 0,25 3,56 12,31 4,92 1,49 2,71 15,69 0,39 <0,065 27,88 16,84
06-092 S2 1,95 0,17 3,35 12,65 2,89 0,76 2,27 10,34 0,35 <0,065 26,21 7,43
06-092-A1 2,68 0,07 0,27 1,31 0,91 2,49 0,65 0,4 0,94 0,24 0,61 10,7
06-092-A2

6250 SW campo (agrícola)

1,99 0,06 0,14 *<LD 0,3 2,87 0,76 0,27 0,83 0,16 0,23 7,36
Valores Orientadores usados: Lista Holandesa, CETESB e C ONAMA

VRQ Abaixo do valor de prevenção *LD = 0,003 g L-1 para o Sb; LD = 0,077 g L-1 para o Se A1
VP Valor de prevenção *LD =  0,05 g L-1 para o Cr; **LD = 0,003 g L-1 para o Sb A2
VI Valor de Intervenção

 Ponto Branco



Nas amostras de solo foi t raçado um comparativo dos elementos com o ponto branco e

pode-se verificar uma maior concentração de elementos-traço nos pontos amostrados, o

que parece evidenciar uma influência das emissões atmosféricas oriundas da queima de

carvão mineral pela Usina Termelétrica de Figueira, ainda assim, o solo pode ser

classificado como limpo, com uma única exceção no ponto 06 -122, 250m S, em S1, que

apresenta concentração de Cu dentro do valor de prevenção.

As análises químicas feitas nas amostras de água indicam que os metais estão presentes

em grande parte na fração sólida, pois registram concentrações maio res em A1. A2

apresentam elementos dissolvidos. As quantidades de elementos-traço nas águas

analisadas estão abaixo dos valores máximos p ermitidos, o que indica não contaminação.

As amostras de água do ponto  06-093 apresentam valores de intervenção para os

elementos, Cd, Co, Ni e Zn. Alguns fatores que podem estar gerando estas anomalias:

Camadas de carvão no solo ou o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Ainda não é possível

determinar as causas do aumento das concentrações destes elementos, pois para isso seria

necessário um aprofundamento das investigações no local e suas adjacências.
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RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo avaliar o teor dos metais Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb e Zn em 
sete amostras de sedimento que foram coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas (distrito 
de Vila Seca, Caxias do Sul – RS), visto que a mesma está para se tornar o mais novo 
complexo de represamento e tratamento de águas para o abastecimento público do referido 
município. Para este estudo, foi realizada a digestão ácida e por via úmida da fração menor 
que 210 μm das amostras de sedimento secas, para posterior análise por espectrometria de 
absorção atômica com chama (AAS). Em seguida, o teor de metais foi comparado com os 
Valores-Guia de Qualidade de Sedimentos (VGQS) internacionais, uma vez que não há 
atualmente no Brasil uma legislação que regulamente a concentração de metais em 
sedimentos. Apesar do grande potencial poluidor do município, no que concerne aos metais 
pesados, o trecho de amostragem não apresentou sinais de contaminação acentuada pelo 
fato de estar situado em uma região não urbanizada, com poucas interferências antrópicas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentos, metais pesados, VGQS, TEL/PEL. 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to evaluate the metal contents (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb and 
Zn) of seven sediment samples collected from the Arroio Marrecas microbasin (Vila Seca, 
Caxias do Sul, RS, Brazil), since this area is to be turned into a new complex for the capture 

and treatment of water for the municipal water supply. The dried sediment samples (<210 m 
fraction) were digested by conventional wet acid digestion method and the metal contents 
were determined by atomic absorption spectroscopy (AAS). The results obtained were 
compared to the International Sediment Quality Guidelines (ISQG), since there is currently 
no legislation in Brazil regulating the concentration of metals in sediments. Despite the great 
polluting potential of this urban area, in terms of heavy metals, the sampling site showed no 
signs of elevated contamination levels due to its distance from urban areas and thus low 
level of anthropogenic interference. 
 

KEYWORDS: sediments, heavy metals, sediment quality guidelines,TEL/PEL. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Sedimentos lacustres, límnicos e fluviais são constituídos por diferentes substratos 
geoquímicos [argila, sílica, matéria orgânica (MO)] com alta superfície específica e grande 
capacidade de troca catiônica. Em função desta última característica, os mesmos são 
capazes de reter e concentrar elementos-traço, o que torna a coluna sedimentar uma região 
particularmente importante como fonte ou sumidouro de contaminantes, uma vez que os 
materiais que a compõem são termodinamicamente instáveis (Pinheiro & Sígolo, 2006). 

A remobilização destes contaminantes pode ocorrer em função de mudanças nas 
condições ambientais, tais como pH, potencial redox, salinidade ou presença de quelantes 
orgânicos (Soares et al., 1999). Calmano et al. (apud Zheng et al., 2008), inclusive, afirmam 
que mais de 90 % dos metais pesados carreados no ecossistema aquático estão ligados ao 
material particulado e aos sedimentos. 
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De acordo com Rodrigues (2001), as substâncias poluentes podem atingir os 
ecossistemas aquáticos por meio de fontes difusas, tais como o escoamento superficial de 
áreas agrícolas, urbanas e industriais, águas subterrâneas contaminadas, remobilização a 
partir do próprio sedimento, disposição de material dragado e precipitação atmosférica, e/ou 
fontes pontuais, como descarga de efluentes industriais e urbanos. Portanto, a análise 
química de sedimentos fornece uma eficiente ferramenta para o gerenciamento da 
qualidade hídrica (Förstner, 2004). 

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o teor dos metais 
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb e Zn, com relação aos Valores-Guia de Qualidade de Sedimentos 
(VGQS), em sete amostras de sedimento que foram coletadas na Microbacia do Arroio 
Marrecas (distrito de Vila Seca, Caxias do Sul – RS), visto que a mesma está para se tornar 
o mais novo complexo de represamento e tratamento de águas para o abastecimento 
público do referido município. 
 

METODOLOGIA 
 
Coleta e Fracionamento das Amostras de Sedimento 

 
As sete amostras de sedimento foram coletadas na Microbacia do Arroio Marrecas 

(Antunes et al., 2008), com o auxílio de uma draga de Petersen.  
Imediatamente após a coleta, as amostras foram encaminhadas para o laboratório, 

onde foram preservadas à temperatura de 4°C, em recipientes de polietileno previamente 
lavados com Extran alcalino 15 % v/v e HNO3 50 % v/v, até o momento das análises. Para a 
determinação do teor de metais, os sedimentos foram secos em estufa, por um período de 
24 h a 50°C, sendo em seguida desagregados em um gral de porcelana e fracionados 
através de uma peneira com abertura de 210 μm de diâmetro. 

 
Análise de Metais 

 
Para a quantificação dos metais Al, Fe, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn, as amostras de 

sedimento secas foram previamente digeridas em meio ácido e por via úmida, em triplicata, 
segundo o método 3050 B proposto pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) 
(http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/3050b.pdf), com algumas 
adaptações referentes à temperatura de aquecimento, após a adição de peróxido de 
hidrogênio (85°C por 2 h). Por fim, a amostra foi resfriada, filtrada e avolumada para 50 mL 
com água ultrapurificada, sendo em seguida analisada por espectrometria de absorção 
atômica com chama (AAS) em um espectrômetro VARIAN SPECTRAA 250 PLUS.  

Os níveis de recuperação das digestões ácidas e das determinações dos metais por 
AAS foram testados, utilizando-se um material de referência certificado (RM 8704 / Bufalo 
River Sediment), analisado igualmente em triplicata. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A determinação da concentração de metais em sedimentos permite avaliar o grau de 
contaminação por fontes naturais ou antrópicas no meio aquático. Como não há atualmente 
no Brasil uma legislação que regulamente a concentração de metais em sedimentos, os 
teores de metais encontrados para as amostras analisadas foram comparados com os 
VGQS internacionais.  

O Protocolo Canadense estabelece dois valores-guia de várias substâncias químicas 
individuais com base em valores de concentração totais e na probabilidade de ocorrência de 
efeitos deletérios na biota em decorrência da sua exposição a esses níveis de concentração: 
o TEL (Threshold Effect Level) e o PEL (Probable Effect Level). O menor limite (TEL) 
representa a concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos adversos para 



 

 

os organismos aquáticos. O maior limite (PEL), por outro lado, representa a concentração 
acima da qual são frequentemente esperados efeitos adversos para os organismos. Na faixa 
entre TEL e PEL situam-se os valores onde ocasionalmente espera-se a ocorrência de tais 
efeitos (Mozeto et al., 2007). 

Para este trabalho, no qual foi utilizado o método EPA 3050 B, as concentrações dos 
metais foram comparadas especificamente com VGQS empíricos, também chamados de 
valores-guia de causa-efeito, para ambientes de água doce (Mozeto et al., 2007) 
apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 1. VGQS empíricos (Burton apud Mozeto et al., 2007). 

 

Metal 
Concentração (mg/kg) 

Metal 
Concentração (mg/kg) 

TEL¹ PEL² TEL¹ PEL² 

Cd 0,596 3,53 Ni 18
 

36 
Cr 37,3 90 Pb 35 91,3 
Cu 35,7 197 Zn 123,1 315 

¹ Referem-se a valores de concentração química para os quais a toxicidade é pouco provável. 
² Referem-se aos níveis prováveis de toxicidade. 
 

Os resultados obtidos para os elementos metálicos quantificados nas sete amostras 
de sedimento estão relacionados na Tabela 2. Apesar de os metais Al e Fe não fazerem 
parte dos VGQS, estes merecem destaque, devido as suas altas concentrações (de 36,8 a 
45,8 g/kg para Fe, e de 38,0 a 50,4 mg/kg para Al). Estes valores parecem estar 
relacionados à constituição geológica da região, onde predominam essencialmente rochas 
basálticas, ricas em óxidos de alumínio e ferro, tendo em vista que a região de amostragem 
não recebe efluentes industriais que poderiam elevar a concentração natural destes metais. 
Rodrigues (1997), analisando os sedimentos da bacia hidrográfica do Rio Caí que engloba 
parte do município de Caxias do Sul, também obteve altas concentrações para estes 
elementos, o que corrobora os resultados obtidos neste trabalho. 
 
Tabela 2. Concentração dos metais analisados nas amostras de sedimento (g/kg para Al e 

Fe, e mg/kg para os demais metais). 
 

Metais 
Amostras 

1 2 3 4 5 6 7 

Al 50,4 ± 2,1 41,3 ± 1,8 38,0 ± 1,8 41,1 ± 1,3 41,4 ± 1,6 43,3 ± 0,8 47,5 ± 1,9 

Cd < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Cr 4,2 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,2 ± 0,1 3,1 ± 0,4 3,2 ± 0,1 2,9 ± 0,3 4,2 ± 0,4 

Cu 45,3 ± 0,5 39,2 ± 0,5 40,6 ± 0,6 38,2 ± 0,1 40,7 ± 0,2 40,0 ± 0,8 42,4 ± 0,3 

Fe 45,8 ± 0,4 39,2 ± 1,0 36,8 ± 1,9 39,4 ± 0,7 42,3 ± 1,8 42,2 ± 1,7 44,4 ± 1,7 

Ni 8,3 ± 0,7 7,2 ± 0,4 7,3 ± 0,4 6,9 ± 0,1 8,6 ± 0,7 7,0 ± 1,2 8,7 ± 0,1 

Pb 19,3 ± 0,3 17,4 ± 0,7 16,8 ± 0,4 17,3 ± 0,9 21,3 ± 0,1 22,5 ± 0,5 21,4 ± 2,4 

Zn 83,6 ± 4,0 88,8 ± 4,3 86,5 ± 1,0 86,0 ± 1,8 91,3 ± 1,9 95,1 ± 3,6 87,9 ± 6,6 

 
Com relação aos metais contidos nos VGQS empíricos TEL/PEL, apenas o metal Cu 

(de 38,2 a 45,3 mg/kg) apresentou concentrações maiores em comparação com o TEL        
(35,7 mg/kg), o que, segundo Hortellani et al. (2008), representa uma possível ocorrência de 
efeito adverso à comunidade biológica. A alta concentração deste metal pode estar 
igualmente associada à geologia do local (Rodrigues, 1997), uma vez que esta espécie 
metálica pode ser facilmente adsorvida por óxidos de ferro. O Cu é também o elemento que 
forma complexos mais fortes com os materiais húmicos. As concentrações dos outros 



 

 

metais quantificados não ultrapassaram os valores de concentração química para os quais a 
toxicidade é pouco provável.  

O método utilizado para a digestão ácida das amostras foi eficaz, pois, de todos os 
metais analisados no material certificado RM 8704 / Bufalo River Sediment, apenas o metal 
Cr apresentou uma baixa taxa de recuperação (62,5 %). Para os demais metais analisados, 
as taxas de recuperação foram superiores a 90 %.  
 

CONCLUSÃO 
 

Apesar do grande potencial poluidor do município, no que concerne aos metais 
pesados, o trecho de amostragem não apresentou sinais de contaminação acentuada pelo 
fato de estar situado em uma região não urbanizada, com poucas interferências antrópicas. 
Tal observação pôde ser constatada, uma vez que as amostras apresentaram altas 
concentrações apenas dos metais Cu, em comparação com os VGQS, de Fe e de Al, as 
quais podem estar associadas à contribuição natural das rochas basálticas daquela região.  

 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao CNPq pelo apoio financeiro (processo no 552173/2005-3) e à Profa Dra Vera L. A. 
F. Bascunãn (DQ/UFSC) pela doação do material certificado RM 8704 / Bufalo River 
Sediment. 
 

REFERÊNCIAS 
 

Antunes M., Dillon D. B., Crespo J. S., Giovanela M. 2008. Avaliação dos parâmetros físico-químicos 
e do teor de metais em amostras de sedimento de uma microbacia gaúcha. Geochimica 
Brasiliensis, 22(3): 178-188. 

Förstner U. 2004. Traceability of sediment analysis. Trends in Analytical Chemistry, 23(3): 217-236. 

Hortellani M. A., Sarkis J. E. S., Abessa D. M. S., Sousa E. C. P. M. 2008. Avaliação da contaminação 
por elementos metálicos dos sedimentos do Estuário Santos – São Vicente. Quim. Nova, 31(1): 
10-19. 

Method 3050B: acid digestion of sediments, sludges, and soils. Disponível em:                                     
<http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/3050b.pdf> Acesso em: 12 mar. 2009. 

Mozeto, A. A., Nascimento M. R. L. do, Silva E. F. A., Fioravanti M. I. A. 2007. Avaliação da 
contaminação por metais metalóides (água, sedimento e peixe) no rio São Francisco em Três 
Marias (MG-Brasil): projeto de pesquisa participativa com a comunidade local. Departamento de 
Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 68 p. 

Pinheiro C. H. R., Sígolo J. B. 2006. Metais pesados e a dinâmica lacustre no parque ecológico do 
Tietê – Centro de Lazer Engenheiro Goulart – RMSP. Geol. USP Sér. Cient., 6(1): 29-39. 

Rodrigues M. L. K. 1997. Diagnóstico da poluição por elementos-traço no sedimento da bacia 
hidrográfica do Rio Caí (RS). Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, Dissertação de mestrado, 109 p. 

Rodrigues M. L. K. 2001. PNMA II DI Subcomponente Monitoramento da Qualidade da Água. 
Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 

Soares H. M. V. M., Boaventura R. A., Machado A. A. S. C., Esteves J. C. G. da S. 1999. Sediments 
as monitors of heavy metal contamination in the Ave river basin (Portugal): multivariate analysis of 
data. Environmental Pollution, 105(3): 311-323. 

Zheng N., Wang Q., Liang Z., Zheng D. 2008. Characterization of heavy metal concentrations in the 
sediments of three freshwater rivers in Huludao City, Northeast China. Environmental Pollution, 
154:135-142. 

 



UPTAKE OF Cd(II), Cu(II) AND Zn(II) IMPURITIES BY JAROSITE: A COMPUTER 
SIMULATION STUDY 

Kate Wright, Nanochemistry Research Institute, Curtin University of Technology,      
GPO Box U1987, Perth, Western Australia 

Email kate@ivec.org 

and 

Karen A Hudson-Edwards, Research School of Earth Sciences at UCL-Birckbeck, 
University of London, Malet Street, London WC1E 7HX, UK 

Email k.hudson-edwards@bbk.ac.uk 

ABSTRACT 

The jarosite group of minerals is abundant in acid sulphate soils, acid rock drainage 
systems and other contaminated sites. Within these environments, jarosites are highly 
effective scavengers of potentially toxic elements, although the mechanisms by which 
they are incorporated are not well understood. We have used atomistic computer 
simulation methods to model the interaction of Cd(II), Cu(II) and Zn(II) with the common 
{012} surfaces of jarosite (KFe3(SO4)2(OH)6) in order to understand the influence of 
surface structure and stoichiometry on impurity metal uptake. The results show that, of 
the three impurities considered, Cu(II) is most easily incorporated.  

 

Keywords: Jarosite, Impurities, Computer simulation 

 

INTRODUCTION 

Excessive concentrations of potentially toxic metallic elements released during acid mine 
drainage threaten the quality of water and sediment and the health of ecosystems in mining-
affected environments. These elements can be immobilized and their bioavailability reduced by 
the formation of new minerals that incorporate them, or by their uptake onto pre-existing mineral 
surfaces. One of the most important minerals that control the cycling of these elements in acid 
mine drainage systems is jarosite (KFe3(SO4)2(OH)6) (Jambor, 1999). Metallic elements such as 
Cd(II), Cu(II) and Zn(II) can be incorporated into the jarosite structure, but the mechanisms by 
which this occurs are not fully understood. 

The jarosite-alunite group of minerals has the general formula AB3(TO4)2(OH)6. In this study we 
have investigated the most common end member, K-jarosite, where the A site is filled by K+, the 
B site by Fe3+ and the T site by SO4

2-. The structure has R m symmetry and is illustrated in 
Figure 1. Analyses of natural jarosites generally show some Fe deficiency on the B site as well 
as the presence of hydronium (H3O)+ on the A site. The A and B sites can also be filled by a 
range of divalent impurities including Cd, Cu, Pb and Zn (Dutrizac and Kaiman, 1976), while As 
can occupy the T site. 



 

Figure 1. The structure of K-jarosite. O1 oxygens are part of the SO4
2- ion, while O2 are hydroxyl 

oxygens.  

 

METHODS 

In this study we use classical atomistic simulation methods based on the Born model of solids 
where interatomic potentials are used to describe forces between atoms or ions in the system 
and hence the energy is calculated as a function atomic positions. The dominant term in the 
energy is due to the long-range attractive Coulomb interaction, with additional short-range forces 
produced by the overlap of nearest neighbour electron clouds.  These short-range forces are 
described by interatomic potentials whose form depends on the nature of the forces in the 
material of interest. Details of the potential model are provided in Hudson-Edwards and Wright 
(in prep.). Surfaces are modelled using a 2D slab that is infinite in x and y but finite in z. The slab 
is divided into two regions, an upper region (R1) that represents the surface layers, and a lower 
region (R2) that represents the bulk crystal. R1 must be deep enough that all of the relaxation 
associated with cleaving a surface is accommodated within it, and R2 must be sufficiently large 
to model the influence of the bulk potential on it. Ions in R1 are explicitly relaxed, while those in 
R2 are kept fixed at the bulk positions. The surface energy is defined as the work done to cleave 
the surface from the bulk and gives an estimate of the stability of that surface. All calculations 
were carried out using the GULP code and full details of the code and general methodology can 
be found in Gale and Rohl (2003).  

A constraint of the model is that charge neutrality must be retained and thus impurity substitution 
at K and Fe sites is charge balanced by the introduction of other defects on the surface, or by 
coupled substitution mechanisms. Incorporation of the M(II) metal ions Cd, Cu and Zn in the 
{012} surfaces of K-jarosite has been investigated via three different defect models. In the first 
(D1), an M2+ impurity at a K+ site is charge-balanced by the creation of K+ vacancy (MKVK). 
Secondly (D2), we can have coupled substitution with an M2+

 ion substituting at a K+ site and a 
second at an Fe3+ site (MKMFe). Finally (D3), substitution of the M2+ on the Fe3+ site can be 
charge-balanced by formation of an (OH)- vacancy (MFeVOH).  

 



RESULTS AND DISCUSSION 

The {012} surface is the most commonly observed in both natural and synthetic crystals. There 
are two possible surface terminations (Smith et al. 2006), designated 012-S1 (Figure 2a) and 
012-S2 (Figure 2b), with the latter being slightly more stable that the former. 012-S1 comprises 
neutral sub-layers of composition [Fe2(SO4)2(OH)2]0, and 012-S2, neutral sub-layers of 
composition [KFe(OH)4]0.  

 

Figure 2. Structure of the relaxed 012-S1 (a) and 012-S2 (b) surface terminations of K-jarosite. 

Substitutions involving the K site (D1, D2) were only performed for 012-S2, while those for Fe 
(D3) were carried out on both. The influence of the three impurities on the surface energies (γimp) 
for each of the three incorporation mechanisms (D1, D2, D3) is given in Table 1. These values 
show that incorporation of impurities via D1 reduces the surface energy while for D2 and D3, 
surface energies are increased. Since surface energy is related to stability, this suggests that D1 
will slow growth while D2 and D3 will enhance it. Cu(II) has the largest effect on the energy and 
Cd(II) the smallest, with Zn(II) intermediate. 

Table 1. Calculated impure surface energies (γimp) in J/m2. Pure surfaces energies are 1.19 and 
0.99 J/m2 for the 012-S1 and 012-S2 surfaces, respectively. 

Impurity Cd(II) Cu(II) Zn(II) 
012-S1    

D3 1.90 1.87 1.88 
012-S2    

D1 0.82 0.74 0.78 
D2 1.19 1.10 1.15 
D3 1.64 1.65 1.60 

 



In order to assess if reactions leading to impurity incorporation will occur, we need to determine 
the segregation energy (Eseg) of the impurities in the surface, relative to solution, defined as: 

M1aq + M2surface ⇔ M1surface + M2aq +Mdef 

where M1 is the impurity, M2 the K or Fe ion, and Mdef the ion(s) in the charge-compensating 
defect. More complex reactions involving the formation of an additional layer of jarosite or of 
goethite can also be considered. The calculations show that on the {012} surface, Cu is most 
easily incorporated into jarosite for all three mechanisms investigated. Cd(II) can be incorporated 
only via coupled substitution at Fe and K sites on 012-S2. Zn(II) has high values of Eseg for all 
three mechanisms considered, but when coupled with Cu(II), can be incorporated on either the 
Fe or K site.  

 

CONCLUSIONS 

Atomistic simulation methods have been used to elucidate impurity incorporation mechanisms in 
jarosite. Although the model is simple, it does indicate that the structure and chemistry of the 
surface can influence sorption and exchange behaviour.  
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Resumo 
Embora os relatos de locais poluídos por mercúrio sejam sempre muito recentes, 
tecnologias utilizadoras deste metal já causavam severa poluição nos séculos 18 e 
19. São conhecidas áreas poluídas nesta época na Alemanha, França, Inglaterra, 
Itália e EUA, todos centros produtores de chapéus de feltro com o emprego da 
tecnologia medieval “carroting”, que utilizava uma solução de nitrato de mercúrio a 
quente para tratar as peles animais e produzir o feltro. 
A cidade portuária de Rio Grande é uma das mais antigas do Brasil, ocupada desde 
a primeira metade do século 18. Como está assentada sobre áreas baixas e 
alagáveis, é necessário aterrar para ocupar. Os aterros executados nos séculos 18 e 
19, onde está localizado o Centro Histórico da cidade, apresentam localmente 
poluição por mercúrio de mais de 18 mg kg -1.  
A cidade foi um centro de produção de chapéu de feltro, carpetes e tecidos de lã 
(que usavam a mesma tecnologia) e, embora não tenham sido encontrados registros 
de uso da tecnologia “carroting”, é a provável a responsável pela poluição dos 
aterros do Centro Histórico por mercúrio. 
 
Palavras-chave: poluição por mercúrio, poluição de solos, poluição urbana, poluição 
industrial antiga. 
 
 
Abstract 
Although informed news of polluted areas by mercury are quite recent, techniques 
employing this metal are known to cause severe pollution since the 18th and 19th 
centuries. There are known polluted areas since this time in France, England, Italy 
and the U.S.A., all producers of felt hats with the medieval technology known as 
“carroting”, a hot mercury nitrate solution to treat  animal skins to felt production.  
The portuary city of Rio Grande is one of the oldest in Brazil, settled since the first 
half of the 18th century. As it is seated on low flooded areas, it is necessary to fill in 
to occupy. Some land reclamation fills, dated from 18th and 19th centuries, located at 
the Historical Center of the city, have a measured mercury pollution of more than 18 
mg kg-1.   
The city was a center of production of felt hat, carpets and wool (that used the same 
technology) and although there are no registry of the use of “carroting”, this is the 
probable cause for the mercury pollution of  land reclamation fills at the Historical 
Center. 
 
Keywords: Mercury pollution, soil pollution, urban pollution, ancient industry pollution. 
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INTRODUÇÃO 

Embora ocorrências de mercúrio em áreas urbanas e industriais tenham sido 

reportadas em vários países, observa-se que existe carência de dados para o Brasil e 

América do Sul. No Brasil, Mirlean et al. (2003) relatam a concentração de mais de 21 mg 

kg-1 em material particulado em suspensão coletado em efluentes contendo esgotos 

domésticos na cidade de Rio Grande e Marins et al. (2004), em trabalho propondo o 

mercúrio como indicador de poluição ambiental para sistemas costeiros brasileiros, apontou 

que a maior concentração de mercúrio no material particulado avaliado na costa brasileira 

foi encontrada em efluente do esgotamento central da cidade de Rio Grande.  

Os relatos das contaminações ambientais por mercúrio são muito recentes, 

entretanto, atividades poluidoras deste elemento já existiam há alguns séculos. Entre estas, 

a técnica ocidental de produção de feltro para chapéus na idade média empregava uma 

solução quente de nitrato de mercúrio (carroting) no tratamento das peles utilizadas como 

matéria prima. Esta atividade foi responsável pela poluição de muitos locais ao redor do 

mundo onde a produção de chapéus de feltro foi indústria importante durante os séculos 

XVIII e XIX (Alemanha, Inglaterra, França, Itália), com destaque especial para Danbury, 

Connecticut, nos Estados Unidos da América, que em 1880 chegou a contar com 56 

fábricas que deixaram um legado de severa poluição do solo de até 67 mg kg-1 (Gordon, 

2009).  

 

O CASO DA CIDADE DE RIO GRANDE – RS 

 

Localização e pontos de amostragem 

A cidade de Rio Grande está localizada na zona costeira da metade sul do Estado 

do Rio Grande do Sul, ocupando uma estreita península da Laguna dos Patos. É o porto 

mais setentrional e dos mais antigos do Brasil. Reconhecida desde cedo como localização 

militar estratégica, apresenta dificuldades na sua ocupação urbana devido ao tipo de 

terreno, com dunas móveis, zonas de baixios inundáveis e baixas declividades. As regiões 

mais altas da cidade não ultrapassam dois metros acima do nível do mar, sendo o lençol 

freático, portanto, muito superficial. Tratando-se de terras baixas e alagáveis, os aterros 

para elevar o nível dos terrenos e de solo criado começaram a ser construídos logo nos 

primeiros anos da colonização do território, na primeira metade do século 18. Em mais de 

250 anos de crescimento urbano, o solo criado foi gradualmente invadindo áreas alagadas e 

dando lugar a fortificações, áreas portuárias, terrenos urbanos e industriais, até resultar na 

configuração atual. Neste processo histórico de desenvolvimento da cidade concomitante 

com a construção de aterros, atividades empregando tecnologias utilizadoras de mercúrio 

contaminaram severamente alguns locais. 
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Posto que as praças da cidade constituem-se nos raros espaços poupados pelas 

edificações do espaço urbano e formam áreas historicamente abertas, foram, portanto, 

eleitas como locais para coleta de amostras. Foram coletadas 93 amostras em quatro 

pontos (figura 1): 28 amostras na Praça Sete de Setembro (ponto 1), cujo aterro data da 

primeira metade do século 18; 25 amostras na Praça Xavier Ferreira (ponto 2) e 27 

amostras na Praça Tamandaré (ponto 3), com aterros que datam do início e do final do 

século 19, respectivamente; 13 amostras em um aterro urbano em terreno de propriedade 

particular (ponto 4) que data da segunda metade do século 20. Todos os aterros 

apresentaram porções variadas de inclusões (resíduos diversos, lixo e entulho) misturado ao 

sedimento arenoso utilizado em suas execuções. Estas inclusões são sempre constituídas 

de materiais produzidos por tecnologias usuais nas épocas de suas construções e são 

utilizadas como ferramenta na sua datação (Mirlean, N. & Oliveira, C., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais e métodos 

As amostras foram coletadas a cada 5 cm do perfil dos aterros, desde a superfície 

até o nível do lençol freático, com a utilização de um trado de aço inoxidável, armazenadas 

em sacos plásticos, rotulados e hermeticamente fechados. No laboratório foram secas a 

temperatura de 25Co, desgrumadas e peneiradas com a utilização de rede de nylon de 

malha <0,2mm. A alíquota da amostra peneirada foi pulverizada em grau de ágata e 

armazenadas em recipientes de vidro com tampa. 

O mercúrio total foi determinado através da técnica de Espectrografia de Absorção 

Atômica por Vapor Frio – CVAAS no aparelho AAS GBS 932AA. Pb, Cu, Zn e Ni foram 

analisados por método de espectrofotometria de absorção atômica. 

 

Figura 1: A área atual ocupada pela cidade de Rio Grande, os pontos de coleta de 
amostras e a cronologia dos aterros de solo criado. Modificado de Mirlean, N. & 
Oliveira, C (2006). 
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Resultados 

A tabela 1 apresenta os locais de coleta de amostras, a data do aterro amostrado e 

os valores encontrados, e permite observar uma tendência de diminuição do nível de 

poluição por mercúrio com a idade do aterro. No entanto, a presença de valores 

relativamente altos no aterro mais recente atesta a continuidade do processo de 

redistribuição da poluição por mercúrio na cidade ainda hoje. 

 
Tabela 1: Concentração do mercúrio ( mg kg -1) em aterros de Rio Grande 

Ponto Descrição Data de execução 
do aterro 

Mínimo 
 

Maximo Média 
± SD 

1 Praça Sete de 
Setembro 

Século 18 1,3 
 

18,7 6,7± 8,9 

2 Praça Xavier 
Ferreira 

Século 19 inicio 0,8 18,3 3,1±3,6 

3 Praça Tamandaré Século 19 final 0,3 7,0 2,7±2,4 
4 Aterro particular Século 20 final 0,6 3,5 2,2±1,0 

 
Cu, Pb e Zn apresentam distribuição ao longo do perfil vertical nos aterros muito 

semelhante a do Hg e altos coeficientes de correlação. Somente o Ni tem distribuição 

independente nos aterros antigos (Praças), entretanto, apresenta boa correlação com os 

outros metais no aterro contemporâneo. Observa-se que as concentrações de Cu (718 mg 

kg-1), Pb (570 mg kg-1), Zn (2.050 mg kg-1) e Ni (43 mg kg-1) nos aterros também são altas e 

crescem em até 10 vezes dos aterros antigos até o aterro contemporâneo.    

 
Conclusões 

As praças do centro histórico da cidade de Rio Grande são construídas sobre aterros 

dos séculos 18 e 19 poluídos por mercúrio e a correlação do mercúrio com os outros metais 

analisados atesta que as concentrações presentes são as mesmas e estão nos mesmos 

locais dos aterros em que foram lançadas; A cidade de Rio Grande foi, durante os séculos 

18 e 19, local de prática de atividades artesanais e industriais utilizadoras de Hg em 

processo de carroting, entre as quais as mais importantes foram o tratamento de peles, a 

produção de pêlo, feltro, carpetes e chapéus, responsáveis pela poluição por Hg. 
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RESUMO 
O metilmercúrio (MeHg) é uma substância tóxica capaz de bioacumular e 

biomagnificar na cadeia trófica aquática, atingindo maiores concentrações em peixes 
carnívoros. O objetivo deste trabalho foi avaliar a bioacumulação do mercúrio em 
três espécies de peixes de diferentes hábitos alimentares, oriundos da Baía de 
Guanabara. A espécie onívora Genidens genidens (bagre) apresentou a média de 
50,8±60,5 ng/g e as espécies carnívoras Haemulon steindachneri (cocoroca) e 
Micropogonias furnieri (corvina) apresentaram, respectivamente, 62,1±53,9ng/g e 
30,7±29,9 ng/g. A baixa concentração de Hg em Micropogonias furnieri pode ser 
explicada pelo seu comportamento migratório. Para Genidens genidens e Haemulon 
steindachneri foi possível verificar uma relação linear entre a faixa de tamanho 
(indicativo de tempo de exposição) e a concentração de Hg no músculo. É 
necessário, entretanto, aumentar o número de amostras e a amplitude do tamanho 
dos peixes para gerar uma curva com espécimes da mesma estação. 
 
Palavras-chave: biodisponibilidade, curvas de acumulação, contaminação 
ambiental. 
 
 
ABSTRACT 

Methylmercury is a toxic substance, capable to bioaccumulate and 
biomagnificate in trophic chain, achieving higher concentrations on carnivorous 
species. The aim of this work was to assess mercury bioaccumulation in three fish 
species of different food habits, from Guanabara Bay. The omnivorous fish Genidens 
genidens (catfish) showed a mean value for total mercury concentration of 50.8±60.5 
ng/g and the carnivorous species Haemulon steindachneri (cocoroca) and 
Micropogonias furnieri (white mouth croaker) showed respectively, 62.1±53.9ng/g 
and 30.7±29.9ng/g. The low concentration found for Micropogonias furnieri could be 
explained by its migratory behavior. A linear correlation between mercury 
concentrations and length intervals (that indicates time of exposure) was found for 
Genidens genidens and Haemulon steindachneri. It’s necessary, however, to 
increase the number of samples and the amplitude of fish length intervals in order to 
improve accumulation curves with specimens sampled at the same. 
 
Keywords: bioavailability, accumulation curves, environmental pollution. 

  



INTRODUÇÃO 
 

O mercúrio (Hg) ocupa um lugar de destaque entre as várias substâncias tóxicas 

associadas à contaminação do ambiente aquático. A toxicidade do Hg depende de sua 

forma química e da via de exposição, sendo a forma orgânica (metilmercúrio - MeHg) a mais 

importante em função de seus efeitos neurotóxicos e caráter teratogênico. A 

biomagnificação do MeHg é um fenômeno caracterizado pela transferência deste através da 

cadeia trófica, ou seja, a transferência eficiente do MeHg acumulado no primeiro nível trófico 

(os produtores) para os o nível trófico imediatamente superior, os consumidores, sendo que 

quanto mais longa for a cadeia, maior será a concentração acumulada pelo consumidor final 

(Cabana et al., 1994). Desta forma, em geral, os maiores teores de MeHg são encontrados 

em peixes carnívoros. 

A Baía de Guanabara é uma das maiores baías do Brasil, está localizada entre as 

latitudes 22o 40’ e 23o 00’ sul e longitude 43o 00’ e 43o 20’ leste, medindo aproximadamente 

380 Km, apresentando extensão de 28Km na direção norte-sul e largura máxima de 20Km 

na direção leste-oeste, reduzindo para 1,8Km em sua embocadura. A temperatura média 

anual é de 23,7oC, possui alta salinidade, com uma média de 29,4±4,8S, decrescendo da 

entrada para o interior da baía (Kjerfve et al., 1997 apud Campos, 2000). O objetivo geral 

deste trabalho foi avaliar a bioacumulação do mercúrio em 03 espécies de peixes estuarinos 

em área com alto grau de impacto antropogênico, Baía de Guanabara – Rio de Janeiro, RJ.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma única campanha no dia 19 de março de 2008, em 05 estações de 

coleta, sendo 03 no interior da baía, próximas à Ilha do Governador (#1-Praia da Bica, #4-

Gradin - parte externa; #5-Gradin - parte interna) e 02 na boca da baía (#2-Jurujuba parte 

externa e #3-Enseada de Jurujuba). Para a coleta de peixes, em cada estação foi feito um 

(01) arrasto-de-fundo, utilizando rede com malha de 20mm no corpo e de 15mm no fundo do 

saco, rebocada por uma traineira durante 30 minutos.  

As espécies estudadas foram Genides genides (bagre), espécie onívora, que se 

alimenta de pequenos moluscos e invertebrados; Micropogonias furnieri (corvina), espécie 

carnívora, se alimentando essencialmente de nécton, e Haemulon steindachneri (cocoroca), 

espécie carnívora que se alimenta principalmente de invertebrados bentônicos. Em 

laboratório, o comprimento total foi medido. As amostras de músculos foram retiradas e 

congeladas. A determinação de Hg total foi realizada no laboratório de especiação de 

mercúrio ambiental (CETEM), através de espectrofotometria de absorção atômica (LUMEX). 

  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores médios encontrados para as 

concentrações de Hg total no músculo (HgM), o comprimento médio das espécies e o 

número de indivíduos coletados. As concentrações de Hg total não foram estatisticamente 

diferentes entre as espécies. Contudo, pode-se observar uma tendência a maiores 

concentrações em bagres e corvinas coletados na estação #1, localizada no fundo da baía, 

onde a circulação de águas é ineficiente e há grande influência de atividades 

antropogênicas. 

 

Tabela 1. Médias±desvio padrão das concentrações de Hg total em músculo (HgM) (peso 

úmido; ng/g) e do tamanho (cm) de peixes da Baía de Guanabara. (n)= no de espécimes. 

Parâmetros Média Estação #1 Estação #2 Estação #3 Estação #4 Estação #5 
Bagre (Genidens genidens) 

HgM (ng/g) 50,8±60,5(22) 135,2±65,1(3) - - 6,9(1) 39,2±50,0(18)
Tamanho (cm) 17,8±2,2(22) 20,7±2,5(3) - - 12,8(1) 17,6±1,5(18)

Cocoroca (Haemulon steindachneri) 
HgM (ng/g) 62,1±53,9(22) 61,8 (1) 126,3±126,1(3) 51,4±29,4(18) - - 

Tamanho (cm) 13,1± 3,1(22) 12,1 (1) 16,3±2,8(3) 12,6±3,0(3) - - 
Corvina (Micropogonias furnieri) 

HgM (ng/g) 30,7±29,9(16) 63,2±24,7(6) - 12,1±3,9(8) 6,9±1,5(2) - 
Tamanho (cm) 14,1±1,9(16) 13,0±1,4(6) - 15,6±0,8(8) 11,4±0,3(2) - 

 

Com o objetivo de verificar a possível influência do comprimento total, 

consequentemente da idade dos indivíduos, na acumulação do Hg no tecido muscular, 

foram construídas curvas de comprimento total (L) x [Hg total] no tecido muscular das 

espécies estudadas. Através dos gráficos apresentados na Figura 1 é possível observar 

uma tendência ao aumento linear de Hg no músculo de acordo com o tamanho do 

organismo para as espécies Genidens genidens e Haemulon steindachneri, mas não para a 

espécie Micropogonias furnieri.  

 
BA

  



 
C

 

Figura 1. Curvas de bioacumulação de Hg em músculo de bagres (Genidens genidens) (A), 

cocorocas (Haemulon steindachneri) (B) e corvinas (Micropogonias furnieri) (C). 

Contudo, faz-se necessário notar que os espécimes de M. furnieri são pertencentes a 

03 estações de coleta distintas. Os maiores espécimes foram coletados na estação #3 e 

apresentaram menores concentrações (12,1±3,9 ng/g) do que os menores espécimes 

coletados na estação #1 (63,2±24,7 ng/g). Esses resultados podem ser explicados por 

diversos fatores, incluindo o comportamento migratório dessa espécie, uma vez que as 

corvinas permanecem no estuário até atingir a idade adulta, quando saem para águas 

abertas e retornando para a desova (Andreata, comunicação pessoal). Além disso, deve-se 

considerar o baixo número de indivíduos adultos presentes na amostragem.  

Os resultados podem ter sido influenciados, também, pela distância encontrada entre 

as estações e características específicas de cada uma. A estação #3 apresenta-se na parte 

mais externa da baía onde acontece uma maior renovação de águas, enquanto a estação 

(#1) apresenta-se na parte mais interna da baía, próxima a Ilha do Governador, onde altas 

concentrações de Hg em sedimento (2.000 ng/g) já foram anteriormente descritas 

(Wasserman et al., 2000). É necessário, entretanto, aumentar o número de amostras e a 

amplitude do tamanho dos peixes para gerar uma curva com espécimes da mesma estação 

e contendo tanto indivíduos juvenis quanto adultos.  
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RESUMO: É proposta uma metodologia para caracterização assinaturas geoquímicas de trajetos 
de água em zonas de recarga de interflúvios. O método baseia-se na coleta e análise de 
características químicas de águas superficiais e subterrâneas. As Bacias de Paracatu, São 
Marcos, Alto Paranaíba e São Mateus foram investigadas. As pesquisas fazem parte das 
atividades do Projeto GZRP (2007-2009) financiado pela FAPEMIG. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hidrogeoquímica, aqüíferos, recarga, Noroeste de Minas Gerais 
 
ABSTRACT: This a proposal of a methodology for the characterization of geochemistry signature 
of water ways in interflow recharge zones of neighbouring watersheds. The method is based in the 
systematic sampling and chemical analysis of underground and surface water. Paracatu, São 
Marcos, São Bartolomeu and Alto Paranaíba watersheds were chemically investigated. This paper 
is part of the GZRP Project (2007-2009), which is financed by FAPEMIG, the research support 
State Agency. 
 
KEYWORDS: Hydrogeochemistry, aquifer, recharge, Northwestern Minas Gerais State. 
 

INTRODUÇÃO 
  A recarga advém de diversos motivos próprios às rochas, ao relevo, a estratigrafia, as 

estruturas rúpteis e dúcteis, isoladamente, ou em vários modos de associações, entre os fatores 

existentes. A suposição de aqüíferos em interflúvios não implica que necessariamente a 

assinatura química tenha que ser de mesma ordem de teores para todos os íons em todas as 

fontes, e que por isso não possa ocorrer variabilidade temporal nos períodos de chuva e seca, no 

intervalo de um ano hidrológico. Em áreas de vertentes opostas em bacias distintas, águas 

idênticas quimicamente podem identificar trajetos partilhados. No entanto, coberturas e rochas 

como não são iguais e/ou homogêneas e as águas com química equivalente podem indicar 

apenas que a recarga se dê em nível dos solos e/ou formações superficiais. 

Objetivo: integrar conhecimentos hidrogeoquímicos sobre estrutura dos aqüíferos, 

eventualmente partilhados, entre as bacias do Paracatu, São Bartolomeu, São Marcos Leste e 

Alto Paranaíba.  
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Cabe ressaltar que toda essa região é em si área agrícola, e que dela diversas fontes 

alimentam os cursos d’água que correm para os quatro grandes rios citados. Para tanto, propõe-

se descrever um método de análise da tipologia química das águas, nas várias áreas de fontes, 

essas mesmas com tipologia ecológicas distintas. O desenvolvimento metodológico e as 

atividades aplicadas são desenvolvidos no âmbito do Projeto GZRP – Gestão de Zonas de 

Recarga de Aqüíferos Partilhadas entre as Bacias de Paracatu, São Marcos e Alto Paranaíba 

(Martins Jr., 2007-2009), financiado pela Agência FAPEMIG. Esses estudos dão continuidade ao 

Projeto CRHA (2003-2006), financiado pelo Fundo Setorial CT-HIDRO/ 2002-MCT/ FINEP. 

 

METODOLOGIA 

Figura 1 – Mapa da Área de Estudo 

Os períodos de amostragem foram: 07/ 

2007, 10/ 2007 e 10/ 2008; perfaz-se um ano 

hidrológico, que nesta fase se apresentou com 

seca prolongada na região Noroeste de MG. Nas 

três campanhas os pontos amostrados são 

distintos, embora nas mesmas área específicas 

(Fig. 1) e somente na 3ª campanha amostrou-se 

mesmo ponto e alguns poços tubulares para 

contrastar a água de circulação profunda e aquela 

emergente de fontes e um pouco expostas a 

condições sub-aéreas. A representatividade 

amostral foi realizada ao longo de 316, 9 km em 

uma área tampão de 13.918,9 km2 entre os 

divisores de águas das quatro bacias.  

Foram analisados os íons em traço dos 

elementos Al, Ba, Be, B, Cd, Ca, PB, Cu, Cr, Fe, Li, 

Mg, Mn, Ni, K, Na, Zn e o (PO4)-3 em especial. Foi 

analisada também a presença de diversos biocidas 

todos com resultados negativos ou abaixo do nível 

de detecção. A não evidência de poluição direta de 

biocidas não exclui o que possivelmente possa ter 

sido derivado do insumo NPK. 

 O estudo está ainda em desenvolvimento e o enfoque aqui apresentado visa efetivamente 

indicar algumas premissas, a metodologia, e alguns resultados praticamente já conclusivos.  

Foram geradas tabelas de análise estatística descritiva de todos os íons-em-traço, alvos 

desse artigo em função dos seguintes aspectos (Fig. 1): (1) cada íon analisado em si, (2) cada 

uma das 7 áreas de amostragem específicas em que a área tampão foi dividida, analisadas em si, 



e (3) cada uma das três campanhas, analisadas em si . Optou se por realizar a análise não-

paramétrica em virtude dos dados não apresentarem distribuição normal, para a avaliação de 

diferenças entre as campanhas e das diferentes áreas. 

 
DESENVOLVIMENTO 

Devido ao fato de que a variável campanha possui três categorias, foi adotado o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis, que permite a comparação múltipla de k tratamentos ou categorias. 

No teste de Kruskal-Wallis, a hipótese nula é a de que não há diferença entre as medianas das 

categorias; e a hipótese alternativa é a de que pelo menos uma diferença significativa entre as 

categorias ou tratamentos estudados. Com a técnica geoestatística Scan para variável continua 

(Huang et al., 2009) procura-se por conglomerados de elementos com alta concentração média de 

íons durante o período analisado. A função de verossimilhança é calculada com base na 

comparação entre o conglomerado identificado e o universo de elementos restantes. A busca por 

conglomerados é realizada a partir de janelas circulares de raio variável com centróide em cada 

um dos elementos. Nesse caso, cada elemento corresponde a uma área de amostragem. 
Tabela 1 – Testes de Kruskal-Wallis e de Scan para Variável Contínua 

Teste de Kruskal-Wallis Teste Scan para Variável Contínua 
Variável 1ª  

Campanha 
2ª  

Campanha 
3ª  

Campanha P-valor Área 
Média 
Interna 

Média 
Externa P-Valor 

Al 0.41 0.19 0.13 0.054* 4 2,71 0,84 0,094 

Ba 0.005 0.014 0.005 0.003** 7,8 0,037 0,0084 0,001** 
Be 0.005 0.001 0.001 0.000** 3 0,0037 0,0023 0,808 

Cd 0.001 0.0005 0.0005 0.836 8 0,0006 0,00051 0,574 

Ca 0.28 0.61 0.46 0.188 7 10,5 0,89 0,001** 
Pb 0.005 0.005 0.005 0.51 4 0,007 0,0054 0,379 

Cu 0.004 0.004 0.004 0.08 4 0,0091 0,0051 0,173 

Cr 0.04 0.04 0.04 1.000 - - - - 

Fe 0.01 0.73 0.2 0.000** 8 4,34 0,9 0,351 

(PO4)3- 0.57 0.01 0.01 0.000** 1,2 0,88 0,28 0,859 

Li 0.005 0.005 0.005 0.664 7 0,0086 0,0051 0,001** 
Mg 0.079 0.265 0.163 0.279 7 7,54 0,36 0,001** 
Mn 0.006 0.007 0.006 0.894 7 0,13 0,015 0,063 

Ni 0.004 0.004 0.004 0.949 6 0,0069 0,0043 0,48 

K 0.17 0.34 0.27 0.036* 7,8 1,09 0,27 0,001** 
Na 0.21 1.000 0.49 0.066 7 8,58 0,78 0,001** 

Zn 0.02 0.03 0.02 0.022* 5 0,39 0,048 0,435 
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de kruskal-Wallis (esquerdo) e Scan para Variável 
Contínua (direito). 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 
0.01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95,0%). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 



CONCLUSÃO 
De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, comparando-se as três campanhas quanto aos 

íons analisados, foram verificadas diferenças significativas em relação às campanhas para os 

seguintes íons de: Al, Ba, Be, Fe, K, e Zn e (PO4)3- em especial, dado que a estatística apresenta 

um valor-p inferior a 0.05. O que fica é que a diferença entre as campanhas não é expressiva e 

pode-se interpretar pela equivalência da maioria das amostras; em outras palavras, as diferenças 

são inexpressivas o suficiente para se entender que a recarga é partilhada ainda que nos trajetos 

da água surjam agregados químicos que diferenciam as amostras. Esses agregados serão ainda 

analisados em função dos tipos de solos e rochas em etapa vindoura.  

O teste Scan demonstrou que, nas áreas 7 e 8, há uma significativa singularidade das 

concentrações médias dos íons de K e Ba, em comparação às demais áreas de amostragem. 

Além disso, a área 7 também apresenta uma singularidade das concentrações médias dos íons 

de Ca, Li, Mg e Na. Esta derivação poderá ser atribuída a variações locais de solos e 

mineralizações do entorno. 
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RESUMO  
A etnoecologia estuda o conhecimento tradicional de populações humanas, resultantes de sua 
interação com o ambiente e as modificações provenientes desta interação. A Geoquímica investiga 
os processos dinâmicos por que passam os elementos químicos da Terra, sobre influências físicas 
variadas; grande enfoque é dado à crosta terrestre, à biosfera e ao habitat humano, em particular à 
contaminação ambiental resultante de tecnologias antrópicas. De acordo com as discussões sobre 
complexidade ambiental e interdisciplinaridade por que passam as Ciências Naturais, propomos uma 
metodologia complementar aos estudos de Geoquímica Ambiental, principalmente aos realizados em 
locais onde há resquícios de culturas tradicionais. Como ferramentas, sugerimos a realização de 
entrevistas etnocientíficas convencionais, com a integração de questionários em etno-hidrologia, 
pedologia e climatologia. Além disso, pode ser realizada a construção de mapas-mentais com fluxos 
de mudança de uso da terra com especialistas locais.  Dessa forma, podem ser cruzados dados entre 
as duas ciências, aumentando-se o poder de discussão das mesmas e abordando a realidade local 
de forma mais complexa, além de considerar o saber de grupos sociais que acumularam experiências 
ambientais na co-evolução com seu meio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: etnoecologia, comunidades tradicionais, complexidade , etnogeoquímica   
 
ABSTRACT 
The Ethnoecology is concerned on the traditional knowledge from human folk, resulting from their 
integration with environmental and the changes originated from this interaction. The Geochemistry 
investigates the dynamical processes in which pass the Earth´s chemical elements, over different 
physical characteristics; a great focus is given to the terrestrial crust, biosphere and human habitat; in 
particular to the environmental contamination resultants from the anthropic technologies. In agree with 
the discussions about environmental complexity and interdisciplinarity found on Natural Sciences, we 
propose a supplemental methodology to the Environmental Geochemistry researches, mainly on 
areas where there are traces of traditional cultures linked to the local natural ecosystem. Thus, the 
uses of ethnoscience interviews are potential tools, with the integration of ethno-hidrology, pedology 
and climatology questionnaires. Mutually, can be used the construction of mental-maps with the 
landuse change fluxes by locals specialists. In this way, the data can be crossed between the two 
sciences, increasing the discussion power and describing the local reality from a more complex view, 
considering the social groups knowledge accumulated from the environmental experiences in their co-
evolution with the surrounding. 
 
KEYWORDS: ethnoecology, indigenous people, conservation, etnogeochemistry.  
 

INTRODUÇÃO 

A etnoecologia é o estudo de como as pessoas percebem e manipulam seu 

ambiente (Gragson & Blount, 1999). Tradicionalmente, buscou investigar análises 

lingüísticas de termos para plantas, animais, habitats e outros fenômenos ecológicos, 

revelando estruturas subjacentes do comportamento humano que influenciam o ambiente 

(Fowler, 1997). Assumiu assim a função de categorizar, revelar e sistematizar 

cientificamente práticas e teorias relativas ao meio ambiente, originadas da experimentação 



empírica produzida por culturas tradicionais, indígenas ou autóctones (Hunn, 1989).  

O estudo do conhecimento humano sobre as variáveis que compõem o meio 

ambiente e seus sistemas de auto-sustentabilidade vêm sendo produzidos dentro desta 

abordagem integrativa entre as ciências sociais e ecológicas, gerando novas abordagens e 

técnicas de pesquisa, como a Etnohidrologia (Back, 1981) e a Etnoclimatologia (Orlove et 

al., 2002).  

Mas, o que podem saber as comunidades tradicionais para auxiliar as pesquisas 

geoquímicas e como adquirir essas informações e processá-las? Para propor uma 

metodologia eficiente entre a etnoecologia e a geoquímica ambiental, foi feita uma revisão 

de literatura sobre as etnociências, no período de 1977 a 2008 e discutidos alguns exemplos 

para ilustrar a interface entre as duas temáticas. 

 
USO DA TERRA: DOS COMPONENTES À PAISAGEM  
  

O uso da floresta tropical pelos indígenas revela uma grande interferência em sua 

estrutura (Anderson & Posey, 1989; Balée & Gély, 1989). As implicações biogeoquímicas 

destas pequenas, porém ininterruptas, alterações apresentam raríssimos estudos 

interdisciplinares de grandes dimensões. Uma exceção é a "Terra Preta do Índio" ou 

"Antrosolos" na Amazônia Central (Glaser et al. 2000; Lima et al., 2002). Este tipo de solo 

antrópico foi formado por grandes períodos de corte, adubação verde e queimada, o que 

implicou na elevação de nutrientes essenciais como N, P, K e Ca, além de alta concentração 

de carbono nos solos, permitindo sua conservação em grande parte da Amazônia e 

estabilizando sua fertilidade, mesmo quando a prática da terra preta é interrompida.  

Na Mata Atlântica, encontramos uma alteração de uso a longo prazo da terra, na 

composição e estrutura da floresta. Muitos colonos pós-colombianos controlavam a 

distribuição de espécies arbóreas restringindo ou induzindo sua distribuição. As sementes 

de Angico (Anadenanthera colubrina), por exemplo, usadas para tingimento de redes de 

pesca artesanal, eram distribuídas intencionalmente em áreas diferentes, para manutenção 

deste produto na floresta (Oliveira & Coelho-Netto, 2000). Assim a espécie passou a exibir 

uma freqüência e distribuição mais alta nos territórios agrícolas dos “caiçaras” do que na 

mata não manejada. Dessa forma, esta comunidade tradicional impôs, através da agricultura 

de "alternância” e do "corte e queima", um Clímax Antropogênico para a floresta (Oliveira, 

2002), resultando em mudança na ciclagem dos nutrientes locais. De França et al. (2004) 

relata a variedade de espécies arbóreas da Mata Atlântica e sua estreita relação com 

determinados elementos. 

Em relação à alteração humana ao ambiente físico, podemos citar os amazônicos 

bolivianos localizados em Beni, conhecidos como movedores de terra ("earthmovers"). O 



local revela paisagens alteradas que se aproximam a resquícios de canais de transporte; 

montículos em formas piramidais; passeios elevados; campos agrícolas soerguidos e 

grupamentos de cumes em ziguezague que se espalham pela savana (Mann, 2000).  

Atualmente extintos os "earthmovers" foram substituídos por outro grupo indígena, os 

Sirionós, que ocupam o mesmo territorio e demonstram as mesmas práticas de uso da terra. 

Além da etnopedologia e etnoecologia, outra abordagem em etnociências é a 

etnohidrologia e a etnoclimatologia. Back (1981) descreve a relação íntima entre os 

americanos nativos e a água, suas mitologias, práticas envolvidas, reservatórios naturais de 

água e sistemas de irrigação, além das decorrentes mudanças no uso da terra. A 

etnoclimatologia foi explorada nos Andes por Orlove et al. (2002), que observou a relação 

entre a visibilidade do céu e o clima, distinguida pelas comunidades locais, pela interferência 

do atualmente conhecido fenômeno do El Niño. Os povos andinos prediziam a viabilidade da 

próxima colheita influenciada pelo regime de chuva. Outros exemplos no mesmo sentido 

foram inventariados em Burquina-Faso e Austrália (Roncoli et al., 2002;  Webb, 1997). 

 

METODOLOGIAS ETNOECOLÓGICAS SUGERIDAS À PESQUISA GEOQUÍMICA 
 

As entrevistas em etnociências podem ser usadas em apoio às metodologias 

quantitativas e qualitativas. No primeiro caso o método de rankeamento, índices 

comparativos de diversidade amostral como Shannon, matriz de sinais e análise fatoriais 

(PCA) são os mais usados (Magurran, 1998). Já o estudo qualitativo se mostra promissor na 

análise de zonas ecológicas específicas, unidades de paisagem diferenciadas, além da 

obtenção de informações sobre o uso e manejo do solo, atual e passado. Ferramentas 

interessantes, nesse sentido, são os mapas mentais ou cognitivos, individuais ou 

consensuais (Albuquerque et. al.,2008), eficazes para guiar, em uma investigação de curto-

termo, o uso da terra (Espaço) e recursos naturais disponíveis em determinada área e a 

freqüência das atividades (Tempo). 

Para investigações específicas e com menor esforço amostral são indicadas 

abordagens com especialistas locais (informantes-chave) (Albuquerque et al., 2008), 

otimizadas ainda com "entrevistas de grupo", como exposto por Desvousges (1984).   

 

CONCLUSÃO 
 

O uso de métodos da etnoecologia, qualitativos ou quantitativos, amplia a aquisição 

de informação valiosas para a pesquisa em geoquímica ambiental. Nesse sentido, devem 

ser cruzados os dados das duas ciências para discussão dos resultados de forma complexa. 

A “etnogeoquimíca” possui assim grande potencial para trabalhos em áreas com resquícios 



de comunidades tradicionais, como muitas Unidades de Conservação. Pode se tornar assim 

uma valiosa ferramenta para o entendimento da inter-relação entre o ser humano e 

processos da geoquímica ambiental, principalmente na interface solo/atmosfera. Além disso, 

integram o saber de grupos sociais que acumularam experiências ambientais na co-

evolução com seu meio, frequentemente não considerado na pesquisa acadêmica. 
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RESUMO 
Neste trabalho são apresentadas as características petrográficas, litogeoquímicas, idade U-
Pb e composição isotópica do Nd de rochas tonalíticas de Lagoa Dourada (MG), como parte 
do Cinturão Mineiro, conjunto de granitóides paleoproterozóicos de arco magmático 
acrescidos ao núcleo arqueano da porção meridional do Cráton São Francisco. São 
constituídas de oligoclásio, quartzo, biotita e hornblenda como minerais essenciais; e 
apatita, zircão, allanita, magnetita e granada como acessórios. Possuem geoquímica de 
suítes TTG e de magmas de arco magmático, idade U-Pb (zircão) (ID-TIMS) de 2337 ± 6,1 
Ma, idade modelo TDM de 2,43 Ga e episolon Nd[2337] +1,3. São, portanto, mais antigos que o 
período principal de plutonismo do cinturão, estimado em 2,2 Ga a 2,1 Ga. Sugere-se que 
representam líquidos derivados da fusão parcial de uma fonte máfica paleoproterozóica logo 
após sua extração do manto, constituindo-se em uma fase magmática plutônica de arco 
intraoceânico do estágio pré-orogênico do cinturão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tonalito, paleoproterozóico, arco, intraoceânico.  
 
 
ABSTRACT  
This work presents petrographic, lithogeochemical, U-Pb age and Nd isotopic composition of 
tonalites from Lagoa Dourada (MG), as part of the Mineiro Belt, assemblage of arc-related 
paleoproterozic granitoïds accreted to the archean nucleus of the southern São Francisco 
Craton. They are composed of oligoclase, quartz, biotite and hornblend; and apatite, zircon, 
allanite, magnetite and garnet as accessory minerals. Their geochemistry is similar to TTG 
suítes and magmatic arc magmas. The U-Pb (zircon) (ID-TIMS) age is 2337,2 ± 6,1 Ma, and 
the TDM model age is 2,43 Ga, with positive episolon Nd[2337] (+1,3). Therefore, they are older 
than the 2,2 Ga to 2,1 Ga estimated main period of plutonism of the belt. It is suggested they 
represent partial melts of a paleoproterozic mafic source soon after it’s extraction from the 
mantle, and constitutes then an intraoceanic magmatic-arc plutonic phase of the pre-
orogenic stage of the belt.  
 
 
KEYWORDS: tonalite, paleoproterozoic, arc, intraoceanic.  
 
INTRODUÇÃO 

O Cinturão Mineiro reúne um grande número de plútons intermediários a ácidos, com pico 

de idades de cristalização ca 2,2 Ga – 2,1 Ga, interpretados como resultantes da evolução 

de um orógeno acrescionário paleoproterozóico relacionado ao Ciclo Transamazônico na 

porção meridional do Cráton São Francisco (Noce et al. 2000, Teixeira et al. 2005, Martins & 

Seixas 2008,). No estado de MG, a principal área de ocorrência destes plútons está situada 

entre os municípios de São João Del Rei e Lavras, e a margem sul do Quadrilátero Ferrífero 

(Seixas et al. 2005, Teixeira et al. 2005, Fig. 1). O presente trabalho reúne os resultados de 

estudos realizados em um tonalito aflorante nas imediações da cidade de Lagoa Dourada 



 

(Fig. 1), e cujos parâmetros composicionais e de idade sugerem tratar-se de um evento 

magmático plutônico de arco intraoceânico do estágio pré-orogênico do cinturão, até então 

desconhecido.   
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Figura 1. Localização do afloramento estudado, indicado pela estrela. Geologia baseada em 

Heineck et al. 2003. Cidades: OP-Ouro Preto, LD-Lagoa Dourada, SJ-S. João Del Rei.  

 

PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL 

A rocha predominante no afloramento é um tonalito foliado, constituído de plagioclásio, 

quartzo, biotita e hornblenda; e apatita, zircão, allanita, magnetita e granada como 

acessórios. Na figura 2 estão representados aspectos texturais e composicionais de 

granada, biotita e plagioclásio. O plagioclásio é do tipo oligoclásio, com % da molécula de 

anortita entre An29  a  An15.  A biotita apresenta razão Mg/Mg+Fet de 0,45 a 0,48 e FeO/MgO 

de 1,9 a 2,2. A granada é do tipo almandina (Fe2+), com variação composicional no sentido 

de maior proporção da molécula de espessartita (Mn).  
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Figura 2. Aspectos mineralógicos: a) Granada (Grt); b) Biotita (Bt), Apatita (Ap), Allanita 

(Aln), Zircão (Zrn) e Magnetita (Mgt); c) Plagioclásio (Pl) e Quartzo (Qtz). Diagramas de 

composição química de minerais: d) Granada; e) Biotita; f) Plagioclásio. 



 

LITOGEOQUÍMICA 

O tonalito Lagoa Dourada possui geoquímica de magmas de ambiente de arco vulcânico e 

suítes TTG alto alumínio (Fig. 3), com os seguintes parâmetros composicionais: SiO2 68-

70%, Al2O3 15-15,9%, Mg# de 0,31-0,38, Cr e Ni<14 ppm, K2O/Na2O≤0,13, composição 

tonalítica no diagrama triangular Ab-An-Or, índice A/CNK≤1,0, padrão fracionado de 

ETRL/ETRP [(La/Yb)n de 36 a 46], anomalia positiva do Eu, e é empobrecido em ETRP 

(Yb≤0,5 ppm, Y≤5,5 ppm). O teor de Sr varia de 375 a 390 ppm, e a razão Sr/Y de 68 a 81. 

Comparativamente a suítes TTG (Fig. 3c e 3d), este plúton é pobre em potássio (K2O% 0,4-

0,6) e o com menor conteúdo em Ba (≤120 ppm).  
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Figura 3. Diagramas litogeoquímicos. a) Rb versus Y + Nb; b) REE; c) Spider.  

 

GEOCRONOLOGIA U-PB E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DO NEODÍMIO 

Os resultados da datação U-Pb (ID-TIMS) e dos isótopos de Nd são apresentados na figura 

4. O alinhamento de pontos de zircão apresenta intercepto superior de 2337,2 ± 6,1 Ma, 

interpretado como a idade de cristalização do tonalito. A idade modelo TDM é de 2,43 Ga e o 

episolon Nd 2337 Ma de +1,3.  
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Figura 4. Diagramas isotópicos a) Concórdia; b) Episolon Nd versus tempo.  

No mesmo gráfico (Fig. 4b) está colocada a evolução isotópica de uma amostra de 

metabasalto atribuída ao Supergrupo Rio das Velhas (Martins 2008), com TDM de 3,4 Ga e 



 

episolon Nd 2337 Ma de −1,5, e, portanto, incompatíveis como possível fonte do magma 

tonalítico. 

 

CONCLUSÕES 

O tonalito de Lagoa Dourada constitui-se em nova fronteira de pesquisa no estudo do 

plutonismo paleoproterozóico do Cinturão Mineiro. Suas características geoquímicas, idade 

de cristalização e composição isotópica de Nd indicam que trata-se de uma fase magmática 

plutônica juvenil do estágio pré-orogênico do cinturão. Sugere-se que esses tonalitos 

resultam da fusão parcial de uma fonte máfica paleoproterozóica pouco tempo após sua 

extração do manto em um ambiente de arco intraoceânico.  
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Resumo 

Localizada na Baía do Almirantado, na Ilha Rei George, a Península Keller possui uma 
área de aproximadamente seis km2 e registra a presença de basaltos, tufos vulcânicos, 
basaltos-andesíticos e andesitos em sua matriz geológica. Os dois últimos apresentam 
teores elevados de sulfetos, revelando um potencial natural de geração da drenagem 
ácida. Com o objetivo de estudar a dinâmica química das águas sobre influência da 
drenagem ácida, foram coletadas, durante os meses de fevereiro e março de 2009, 
amostras de água em diversos pontos dos cursos d’água até o mar, sobre diferentes 
litologias e bacias de contribuição. A concentração dos elementos químicos foi mensurada 
através de um espectrofotômetro de emissão ótico em plasma induzido, sendo que as 
amostras passaram previamente por uma filtragem em membrana em ésteres de celulose, 
em porosidade 0,45 µm, e acidificação com HNO3. Os registros indicaram elevados teores 
de sulfatos, em especial de Ferro e Cobre e, as condições de pH e Eh flutuaram conforme 
o nível de neutralização pela água de degelo e consumo da acidez no desgaste das 
rochas alcalinas. 
 

Palavras-chave: Drenagem ácida; Hidrogeoquímica; Antártica Marítima. 

 

 

Abstract 

 

Localized on Admiralty Bay, on King George Island, the Keller Peninsula possesses an 

area of approximately six km² and it registers the presence of basalts, volcanic tuffs, basalt-

andesites and andesites in its geologic matrix. The last two present high content of 

sulphites, revealing a natural potential of acid rock drainage. Aiming at study the chemical 

dynamic of the waters about the influence of acid rock drainage, were collected during the 

months of February and March of 2009 samples of water in different lithologys and 

contribution basins. The concentration of chemistry elements was measured through an 

Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer, and the samples were 

previously filtered in mixed cellulose ester membrane, porosity of 0,45 µm, and acidified 

with HNO3. The registers were indicated high content of sulphates, in special of Iron and 

Cupper and the conditions of pH and Eh floated accordingly the neutralization level by the 

thaw waters and the consume of acidity by the alkaline rocks. 



 

Key-words: Acid rock drainage; Hydrogeochemistry; Maritime Antarctica. 

 

Localizada na Ilha Rei George, Antártica Marítima, a Península Keller possui uma 

área de aproximadamente seis quilômetros quadrados e, registra a presença de basaltos, 

basaltos-andesíticos e andesitos em sua matriz geológica. Os dois últimos apresentam 

teores elevados de sulfetos, principalmente de ferro e cobre, e por isso mesmo revelam 

um natural potencial de geração da drenagem ácida. Nesse sentido, o trabalho objetivou 

analisar a influência do processo de drenagem ácida corrente na Península Keller sobre os 

cursos de água. 

A drenagem ácida consiste num processo de aumento grosseiro da atividade de 

hidrogênio em solução, rebaixando o pH do ambiente a valores menores de 3,5. Essa 

acidificação do solo é produto da exposição de minerais sulfetados ao ar ou à água e, 

conseqüentemente, sua oxidação (MELLO et al., 2003). 

Por sua vez, a produção de soluções ácidas favorece a desestabilização de 

outros minerais, solubilizando seus componentes químicos em taxas aceleradas. Por fim, o 

ambiente químico formado torna-se propício a uma elevada mobilidade do enxofre e de 

alguns íons metálicos. 

O fenômeno da drenagem ácida, amplamente relacionado com áreas de 

mineração, ocorre na Península Keller naturalmente, como fruto da exposição recente do 

material sulfetado pelas coberturas de gelo e, se constitui como um dos agentes 

modeladores do relevo na Península. Albuquerque Filho (2005) e Simas (2006) relataram 

a interferência de materiais sulfetados nas propriedades de alguns solos da Península 

Keller, com a constatação da presença de jarosita em superfície, solos com valores de pH 

extremamente ácidos e a desestabilização de minerais primários através de análises de 

Difratometria de Raios-X. 

 As coletam foram procedidas durante os meses de fevereiro e março de 2009, com 

a utilização de garrafas em cor âmbar e, mantidas a temperatura entre 1 e 4 °C. 

Previamente, realizou-se a delimitação as bacias de contribuição para os cursos de água 

com auxílio da ferramenta Watershed Delineation do software ArcView 3.2®. 

Após refinamento do limites das bacias através de observações em campo, as 

amostras de água foram coletadas em recipientes em cor âmbar após ambientação em 

campo com a água a ser coletada três vezes conforme orientações de amostrar toda uma 

bacia no mesmo dia e, com auxílio de cloreto de bário de forma a indicar as áreas com 

presença de sulfatos. Adicionalmente, com a finalidade de reduzir possíveis distorções em 



função dos parâmetros climáticos, todas as bacias tiveram suas amostras retiradas na 

mesma semana. 

Os valores de pH foram inicialmente obtidos em campo e, posteriormente 

comparados com as leituras feitas em laboratório com auxílio de um compensador de 

temperatura. Uma vez que a variação era da casa de 0,02 pH e, devido a hostilidade do 

ambiente para a execução dos procedimentos adequados de leitura, as amostras, via de 

regra, tiveram seu valor de pH mensurado em laboratório acompanhadas de um 

compensador de temperatura ajustado para a temperatura média das amostras no 

momento da coleta. O potencial de oxidação (Eh) foi mensurado em laboratório em 

temperatura padrão de 25 ºC. Todas as amostras desde a sua coleta foram mantidas 

refrigeradas entre valores de 1 e 4 ºC. 

Antes de completar 48 horas após as coletas, as amostras foram filtradas em 

membrana de ésteres celulose, com porosidadade 0,45 µm e, acidificadas com acréscimo 

de 3 mL de HNO3 (1:1). Posteriormente, as análises das concentrações foram realizadas 

em aparelho de espectrofotômetro de emissão ótico em plasma induzido. 

Foram identificadas 8 manchas principais de drenagem ácida, com extensões que 

variam de 80 m² até 280 m² e área total de aproximadamente 1,18 km². Essas atingem 

bacias de contribuição nas feições leste e oeste da Península Keller, bem como são 

cortadas por diversos canais de água durante o fim do verão. 

Ademais, observou-se que nas bacias de contribuição afetadas pelo processo de 

drenagem ácida, os canais de drenagem percolam, via de regra, por materiais tufíticos ou 

basálticos no alto das encostas e, sobre andesitos ou associação de basaltos e andesitos 

até as praias. Apesar do contato com o material piritizado e da exposição de material 

oxidado em superfície, registram-se mesmo nessas áreas valores de pH e Eh variantes 

entre ácidos a próximos da neutralidade e redutores (Figura 2). 

Os valores de pH próximos da neutralidade e alcalinidade em cursos próximos às 

manchas de oxidação dos sulfetos podem ser interpretados em conjunto com a coloração 

amarelada que o canais registram. Tal processo de precipitação de óxidos de ferro 

amorfos nos canais de água pode ser associado com o contato com uma água não 

atingida pela drenagem ácida, principalmente, e supersaturação em solução. 

A neutralização das águas ácidas torna-se tão regido pelo ritmo do degelo, que em 

condições onde a água líquida torna-se escassa novamente ocorre re-acidificação do 

curso até que a água se extingue e ocorre a precipitação de sulfatos, principalmente de 

Ferro e Cobre, na superfície das rochas por onde cortava o curso d’água. 

 

 



 

Figura 1. Matriz de dispersão entre os valores de potencial hidrogeniônico (pH) e potencial 

de redução (Eh) em amostras de água, Península Keller. 

  

Sendo assim, pode-se concluir que o processo de drenagem ácida que ocorre na 

Península Keller possui uma dinâmica intimamente ligada a intensidade do degelo e atua 

como um dos agentes intempéricos principais na área, favorecendo o intemperismo e 

lixiviação de metais para o mar. 
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RESUMO 
A técnica analítica mais utilizada como ferramenta na prospecção de ouro é o método 
clássico de fusão chumbo-fire assay (Pb-Fa), que infelizmente gera o resíduo sólido cadinho 
de alta periculosidade. 
Este resíduo (cadinho contaminado) foi classificado como Classe I – Resíduo Perigoso, 
conforme a norma ABNT NBR 10.004 (2004) e apresenta teor médio de 0,09% de chumbo, 
um metal tóxico e bioacumulativo. Os estudos revelaram a possibilidade de remoção do 
chumbo através do uso de soluções extratoras. Os extratos foram submetidos à 
quantificação de chumbo e os resíduos secundários foram caracterizados conforme teste de 
lixiviação recomendado pela norma ABNT NBR 10.004 (2004). De acordo com os resultados 
as soluções de ácidos nítricos e clorídricos apresentaram eficiência superior a 70% na 
remoção do chumbo nas condições testadas, reduzindo o nível de periculosidade do 
resíduo. Os estudos realizados trouxeram uma nova perspectiva de tratamento, alternativo 
as técnicas de incineração (indústrias de cimento), estabilização/solidificação e de 
deposição em aterro industrial, minimizando o risco ambiental representado por este 
resíduo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ouro; chumbo-fire assay; resíduo sólido; soluções extratoras. 
 
ABSTRACT 
The analytical technique more often used as tool in Gold prospecting is the classic method of 
melting lead by fire assay (Pb-FA) which unfortunately produces solid waste crucible of high 
risky. 
This waste (contaminate crucible) was classified as Class I - hazardous waste in according 
with Legislation ABNT NBR 10,004 (2004) and show average grade of 0.09% of lead, a toxic 
metal and bioaccumulative. The research shows that possibility of lead removing by use of 
extraction solutions. The extracts was submitted the lead quantification and the secondary 
waste were characterized as leaching test recommend by Legislation ABNT NBR 10,004 
(2004).  In according of results the nitric and hydrochloric acid shows efficient more than 70% 
by lead removed in the test condition, reduce the level of risk waste. The searches realized 
bring the new perspective of treatment, alternative the Incineration (cement industry), 
Stabilization/solidification and disposed of in landfills, to minimize environmental risks 
represented by this waste.   
 
KEYWORDS:  Gold; Lead-Fire Assay; Solid waste; Extraction solutions. 
 
INTRODUÇÃO 

Considerado como metal precioso, o ouro possui aplicações industriais, ornamentais e 

monetárias. A sua valorização monetária, associada à evolução tecnológica, possibilitou a 

exploração de áreas de baixo potencial minerário, o que torna indispensável o uso de 

técnicas analíticas como ferramenta nos estudos de sondagem e pesquisa mineral 

(Magalhães, 2008). A técnica analítica preferencialmente utilizada é a fusão chumbo-fire 

assay (Pb-Fa), conhecida como método clássico (Barefoot, 1999). Esta técnica é utilizada 



desde os tempos medievais, apresenta altos níveis de precisão e exatidão e atinge baixos 

limites de detecção, da ordem de ng.g-1. No entanto, é responsável pela geração de 

resíduos sólidos com alta periculosidade, como os cadinhos contaminados com chumbo. 

Este resíduo (cadinho contaminado) é classificado como Classe I – Perigoso, conforme a 

norma ABNT 10.004 (2004) e apresenta teor médio de 0,09% de chumbo, o qual é um metal 

tóxico e bioacumulativo (Barboza, 2006).  

 

OBJETIVO 

Reduzir a periculosidade do resíduo cadinho contaminado através da extração com 

soluções químicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Métodos de Extração Química do Chumbo 

No estudo de extração química do chumbo foram testados os seguintes reagentes: ácido 

sulfúrico (175g/L); ácido acético (105g/L); ácido ascórbico (10g/L); ácido clorídrico (11g/L); 

ácido nítrico (13g/L); glicerol (92g/L) + ácido ascórbico (10g/L); glicerol (92g/L) + hidróxido 

de sódio (120g/L); tartarato de sódio e potássio (150g/L) + hidróxido de sódio (150g/L) e 

água ultrapura. (FERRACIN et al., 2002).  O procedimento consistiu na agitação do resíduo 

(velocidade de 30rpm), em frascos de polietileno contendo as soluções predeterminadas, 

durante (1±0,2)hora, a temperatura de (25±4)oC. Os resíduos secundários foram filtrados 

utilizando membrana de celulose de 0,45µm de porosidade e o extrato obtido foi submetido 

à quantificação de chumbo através do uso da técnica de espectrometria de emissão óptica 

com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) (EATON, 2005) para determinar a 

eficiência de extração. 

 

Caracterização dos Resíduos 

O resíduo cadinho contaminado e os resíduos secundários, obtidos após a extração química 

realizado com as soluções de ácido clorídrico (11g/L) e ácido nítrico (13g/L) foram 

submetidos ao ensaio de lixiviação conforme descrito na norma ABNT NBR 10.005 (2004). 

    

RESULTADOS E DISCUSSÁO  

 

Métodos de Extração Química 

Os resultados provenientes do estudo de extração química do chumbo estão apresentados 

na Figura 1. 



Figura 1: Representação gráfica da eficiência média de extração do chumbo (%) obtida para 

as soluções testadas. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 1 o processo de lixiviação utilizando 

as soluções de ácido clorídrico (11g/L) e ácido nítrico (13g/L) mostrou eficiência superior a 

70% indicando que estes lixiviantes são mais apropriados para a extração do chumbo 

presente no resíduo cadinho, quando comparados com as outras soluções testadas.  

 

Caracterização dos Resíduos 

Os resultados da caracterização do resíduo cadinho contaminado e dos resíduos 

secundários, provenientes dos processos de extração realizados com as soluções de ácido 

clorídrico (11g/L) e ácido nítrico (13g/L), são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Caracterização dos extratos lixiviados do resíduo cadinho contaminado e dos 

resíduos secundários provenientes das extrações químicas. 

Cadinho 
contaminado 

Resíduo Secundário 
Extração com HCl 

(11g/L) 

Resíduo Secundário 
Extração com HNO3 

(13g/L) 

Limites Máximos 
(ABNT NBR 
10004:2004)  

Parâmetros 
analisados 

Concentração (mg/L) 

Arsênio <0,01 <0,01 <0,01 1,0 
Bário 0,035 <0,005 <0,005 70,0 

Cádmio <0,001 <0,001 <0,001 0,5 
Chumbo 26,6 <0,01 <0,01 1,0 

Cromo Total <0,01 <0,01 <0,01 5,0 
Fluoreto <0,10 <0,10 <0,10 150,0 
Mercúrio <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,1 

Prata <0,01 <0,01 <0,01 5,0 
Selênio <0,01 <0,01 <0,01 1,0 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1 os resíduos secundários após 

extração química são classificados como Não Perigoso – Classe II, por não apresentar 

nenhum resultado para os parâmetros avaliados acima do limite máximo estabelecido pela 

norma ABNT NBR 10.004 (2004) no extrato lixiviado.  

 

CONCLUSÕES 

Os estudos revelaram a possibilidade de remoção de chumbo através do uso de soluções 

químicas. Sendo que as soluções que apresentaram maior eficiência de extração de 

chumbo (acima de 70%) foram as soluções constituídas de ácido clorídrico (11g/L) e ácido 

nítrico (13g/L) com o tempo de contato de 1hora. 

O resíduo após a extração ácida apresentou redução na concentração de chumbo de 26,6 

para menos que 0,01mg/L no extrato lixiviado, o que alterou a periculosidade do resíduo 

cadinho de Perigoso para Não Perigoso.  

O resíduo secundário resultante do processo de extração química pode ser reutilizado como 

matéria-prima em substituição a argila de composição mineral semelhante extraída de 

jazidas naturais. Estes estudos realizados trouxeram uma nova perspectiva de tratamento 

de resíduos, alternativo as técnicas de co-processamento, estabilização/solidificação e de 

deposição em aterro industrial, minimizando este cenário de risco ambiental. 
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RESUMO 
 A caracterização geoquímica de 13 derrames do Grupo Serra Geral na região de 
Vista Alegre (RS-SC), sul do Brasil, mostra composição homogênea de basaltos (~50 
peso%). Os 5 derrames basais são do tipo Pitanga (alto Ti), ao passo que os 8 derrames 
superiores são do tipo Paranapanema (médio Ti). Além disso, cada derrame pode ser 
identificado a partir da composição química do basalto; conjuntos de derrames apresentam 
variação comparável de vários elementos químicos. A correlação derrame-a-derrame feita 
em 4 perfis mostra a posição horizontal dos derrames em 3 perfis e o abatimento do bloco 
Itapiranga em 200 m com relação ao bloco Frederico Westphalen. A intensa mineralização 
de geodos de ametista e a presença sistemática de cobre nativo tornam essa correlação de 
grande significado geológico e econômico. Esta metodologia de correlação lava-a-lava foi 
utilizada de forma pioneira no país no presente estudo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
 Correlação geoquímica, basalto, Grupo Serra Geral, Vista Alegre 
 
 
ABSTRACT 

 The geochemical characterization of thirteen Serra Geral Group flows in the Vista 
Alegre region (RS-SC), southern Brazil, displays the homogeneous basaltic composition 
near 50 wt.%. The five basal flows are Pitanga-type (high-Ti), whereas the eight upper flows 
are Paranapanema-type (medium Ti). Also, every flow can be identified from its chemical 
composition; sets of flows have comparable variation in chemical composition. The flow-by-
flow correlation in four sections shows the horizontal position of the flows in three profiles 
and a 200-m down-drop of the Itapiranga block with respect to the Frederico Westphalen 
block. The intense amethyst geode mineralization and the systematic presence of native 
copper in the region make the correlation of great geological and economic significance. The 
methodology of flow-by-flow correlation was used for the first time in Brazil in the present 
study.  
 
 
KEYWORDS:  
 Geochemical correlation, basalt, Serra Geral Group, Vista Alegre 
 

 
INTRODUCTION 
 The Vista Alegre copper district and the Ametista do Sul amethyst district straddle the 
border of the southernmost states of Brazil (Santa Catarina and Rio Grande do Sul). 
Uneconomic native copper shows are present in many places, but the region is the world´s 
largest producer of amethyst geodes (400 tons/month). To help clarify the geological 
relationships in the Serra Geral Group (Wildner et al., 2007) of this region, we conducted a 
geochemical investigation of the basalts in four sections in an attempt to determine the flow-
by-flow stratigraphy. We also tested the presence of the often purported Rio Uruguay fault 
and its eventual down-throw. 



 Because it is known that the massive central portion of basalt flows remains 
chemically homogeneous both in horizontal and vertical sections, we collected one rock 
sample from every flow present in the region. An additional flow (possibly two, not 
investigated) may be present in the Rio Uruguay bed. This is the first investigation of flow-by-
flow stratigraphy undertaken in Brazil. 
 
 
FIELD DESCRIPTION AND PETROGRAPHY 
 The studied region (Fig. 1) is part of the Cretaceous Paraná basaltic province (~135 
Ma) and has a total lava section of ~1200 m in Vista Alegre as observed in a drill hole for 
water in nearby Iraí by CPRM. Thus, the Botucatu Formation sandstones are buried by 800-
1000 m of basalts in the region. A thin (0.5-1.0 m) layer of silicified sandstone is very 
common between the exposed flows and also occurs as hydrothermal breccias. The top of 
the hills in the region are near 600 m elevation; the entire region was covered by the Atlantic 
Forest but is now mostly covered with crops. 

The Vista Alegre basalts (Fig. 2) were previously studied by Szubert et al. (1979), 
who recognized the presence of thirteen basalt flows in the region, later confirmed by Gomes 
(1996) and in this work. Our field work in 2006-2007 led to the understanding of geological 
relationships and the collection of samples for chemical analysis in the ACME laboratory 
(Canada). The four selected sections (Fig. 3) are Iraí-Frederico (IF), Itapiranga (It), Vista 
Alegre (VA) and São Paulo (SP). 

The 13  flows are nearly horizontal as seen on aerial photos and in the field. 
The 5 basal flows have both ilmenite-magnetite intergrowths and ilmenite laths, 

whereas the 8 upper flows only have ilm-magn intergrowths. The 8 upper flows are aphyric. 
Olivine is rare and intensely altered. Orthopyroxene was not observed, but both augite and 
pigeonite are present in all 13 flows. 
 
 
GEOCHEMISTRY 
 All 13 flows are basalts (~50 wt.% SiO2) of Pitanga type (criteria from Peate et al., 
1992) at the base of the stratigraphic section (flows 1-5) and Paranapanema type in the 
upper portion (flows 6-13), as indicated in Figure 4a. The Itapiranga block was down-faulted 
and dropped ~200 m, as interpreted from flow-by-flow correlation in figure 3. 

Another significant observation (Fig. 4b) is the parallel variation in chemistry (MgO x 
TiO2) of flows 10, 11, 12 in all four stratigraphic sections. MgO increases from ~4.5 wt.% in 
flow 10 to ~5.0 wt.% in flow 11, and then decreases to ~4.7 wt.% in flow 12. TiO2 also varies 
consistently in the three flows. The uppermost flow 13 is only present in the Itapiranga 
section. 
 
CONCLUSIONS 
 The careful field control of analyzed samples, reinforced by the high quality of the 
analyses, leads to some significant conclusions.  
1. Flow-by-flow stratigraphy is established for 13 basalt flows in the Vista Alegre region. 
2. The Itapiranga block was down-faulted 200 m with respect to the Frederico Westphalen 

block. 
3. The five basal flows are Pitanga type and the eight upper flows are Paranapanema type. 
  
Acknowledgements 
 Support was given by “Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais” and miners cooperatives. A main reference for the 
investigation is the project of excellence: “Minerais Estratégicos do Sul do Brasil”, supported 
by FAPERGS/CNPq and coordinated by LAH. 
 
 



References 
Gomes, M.E.B. 1996. Mecanismos de resfriamento, estruturação e processos pós-magmáticos em 

basaltos da Bacia do Paraná – Região de Frederico Westphalen (RS) – Brasil. Tese de 
Doutorado. PPGGeo/UFRGS, 219 p. 

Peate, D.W., Hawkesworth, C.J., Mantovani, M.S.M. 1992. Chemical stratigraphy of the Paraná lavas 
(South America): classification of magma types and their spatial distribution. Bulletin of 
Volcanology 55, 119-139. 

Szubert, E.C., Grazia, C.A., Shintaku, I. 1979. Projeto Cobre em Itapiranga. Relatório CPRM-
SUREG/PA, 246 p. 

Wildner, W., Hartmann, L.A., Lopes, R.C. 2007. Serra Geral magmatism in the Paraná Basin – A new 
stratigraphic proposal, chemical stratigraphy and geological structures. In: Iannuzzi, R., Boardman, 
D.R. (eds.), I Workshop – Problems in Western Gondwana Geology (Extended Abstracts), CD-
ROM. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Geological map of Serra 

Geral Group (Peate et al., 1992). Basalt 

and dacite in light grey, cover 

sedimentary rocks in dark grey, 

underlying sedimentary rocks and 

Precambrian basement in white. 

Location of study area indicated. 

Figure 2. Location of study area. 



 
 
Figure 3. Four stratigraphic sections in Vista Alegre region, indicated as IF = Iraí-Frederico 
Westphalen, SP = São Paulo, VA = Vista Alegre, It = Itapiranga. Nearly 200 m downdrop of 
Itapiranga block readily apparent. + = native copper nuggets, ▲ = native copper films. 
Lowest portion of Itapiranga section not studied. Correlation of flow 11 indicated by lines. 
Thickness of upper layer of flows not measured. 
 
 

 
 
Figure 4. MgO x TiO2 diagrams of studied basalts. (a) Indication of basal Pitanga and upper 
Paranapanema types. Pitanga type only exposed at surface in Iraí-Frederico Westphalen 
section. (b) Correlation of flows 10, 11 and 12 in the 4 studied sections; arrow indicates the 
sense of chemical variation of the 3 basalt flows, which is similar in all 4 stratigraphic 
sections. 
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RESUMO 
O transporte do material em suspensão (MS) dos rios aos estuários e consequentemente à 
zona costeira adjacente é um processo importante da geologia e da biogeoquímica do nosso 
planeta. O Rio Jaguaribe sofre atualmente forte estresse hídrico devido à modificação da razão 
hídrica demanda/disponibilidade ser fortemente afetada pelos múltiplos usos da água, bem 
como a intensificação de fenômenos meteorológicos como El Nino, La Ninã e do efeito estufa. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as descargas de MS e metais no MS oriundos da bacia de 
drenagem para o estuário superior (ES), médio (EM) e inferior (EI) durante um ciclo de maré 
de sizígia. As descargas de MS variaram de 9,8 a 43 ton.km2.ano-1, nas interfaces ES/EM e 
EM/EI, respectivamente. As maiores descargas de metais no MS foram observadas na 
interface EM/EI do estuário. 
Palavras-chave: Descarga de metais, material em suspensão, estuário, Rio Jaguaribe. 
 
ABSTRACT 
The carried out of the suspended matter (SM) from rivers to estuaries and consequently to the 
adjacent coastal zone represent a important geological and biogeochemical process of our 
planet. Nowadays, the Jaguaribe River is under influence of strong hydric stress due to the 
modification of the demand/availability hydric rate, which is strongly affected by the multiple 
uses of water resources, as well as the intensification of meteorological phenomena like El 
Nino, La Nina and greenhouse effect. The aim of this work was the evaluation of the SM and its 
heavy metals content carried out from the drainage basin to the superior (SE), medium (ME) 
and inferior (IE) estuarine region, during a complete semi-diurnal spring tide cycle. The major 
discharge of the heavy metals content was observed in the ME/IE estuarine interface. 
Keywords: Heavy metals discharges, suspended matter, estuary, Jaguaribe River. 
 

INTRODUÇÃO 
O conhecimento do comportamento do material em suspensão (MS) na interface continente-
oceano é de fundamental importância para estimativas acertadas das descargas de 
sedimentos dos rios para os estuários e consequentemente para a plataforma continental 
adjacente, já que os rios contribuem com cerca de 70% do aporte total mundial de sedimentos 
para o oceano, Milliman (1991). As estimativas dos fluxos globais de sedimentos, através dos 
rios, estão na ordem de 18 x 109 ton.ano-1, e englobam extrapolações das descargas 
específicas de água e sedimento (Souza & Knoppers, 2003).  
O rio Jaguaribe (CE) em todo o seu curso percorre uma extensão de 633 km, drenando uma 
área de 72.043 km2 até desaguar no Oceano Atlântico Equatorial. Entretanto, esta descarga 
fluvial não deve ser considerada como o aporte fluvial da bacia para o oceano, pois a 
açudagem, que visa o aumento da disponibilidade hídrica, retem 85% do fluxo fluvial do 
Jaguaribe em mais de 4000 barramentos (SRH, 1992). Além da açudagem, as atividades de 
aqüicultura e urbanização existentes no estuário são os maiores vetores de alteração da 
qualidade e quantidade das descargas para o oceano (Marins & Lacerda, 2007). Com a 
conclusão do Açude do Castanhão, a vazão média do Rio Jaguaribe foi regularizada para     
57 m3.s-1, permitindo a expansão da área irrigada, assegurando dessa forma, mesmo nos 
períodos de grande escassez de água, o abastecimento ao Baixo Jaguaribe e à Região 
Metropolitana de Fortaleza (Campos et al., 2000). Entretanto, a intensificação da açudagem 
associada a uma maior utilização de suas águas para a irrigação e abastecimento de áreas 
urbanas pode afetar as descargas de MS para a plataforma continental adjacente, 
demandando avaliações sobre os processos que determinam as variabilidades das descargas 
de MS para a região costeira e a determinação da qualidade destas descargas. 



O objetivo deste trabalho foi avaliar as descargas de MS e metais (Cu, Zn, Pb, Fe, Al e Mn) no 
MS oriundos da bacia de drenagem para o estuário superior (ES), médio (EM) e inferior (EI) 
durante um ciclo de maré de sizígia, em fevereiro de 2008. Durante o período avaliado o 
tempo de residência das águas estuarinas variou de 0,7 a 3 horas, ressaltando a influência das 
águas marinhas, mesmo durante o período de chuvas, onde o volume de água doce foi de 5,9 
a 24,3 % nas interfaces EM/EI e ES/EM, respectivamente, Dias et al.,(2009). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As amostras de águas foram coletadas em duplicata, com intervalo amostral de duas horas, ao 
longo de um ciclo de maré de sizígia, nas interfaces ES/EM e EM/EI, e mantidas sob 
refrigeração a 4°C até a chegada em laboratório. Em laboratório, as amostras (5 litros) foram 
filtradas em filtros Millepore Ap 040, previamente descontaminados com uma solução de HCl 
10% (Melo, et al.,2003), onde o MS filtrado foi determinado por gravimetria segundo Strickland 
& Parsons (1972). 
As amostras de MS foram digeridas em duplicata com uma solução de água regia 50% em 
banho maria, por um período de duas horas, com temperatura controlada de 80°C. Este tipo 
de digestão retira todo o metal que esteja na fração trocável (metais de interesse ambiental 
que caracterizam uma contaminação de origem antrópica) ligados à matéria orgânica, óxidos 
de ferro e manganês, não extraindo os metais ligados a fração detrítica (metal associado à 
estrutura mineralógica de silicatos de origem litogênica), Marins,(1998). As leituras foram 
realizadas em um espectrofotômetro de absorção atômica, utilizando a técnica de Chama 
(modelo Shimadzu AA 6200), previamente calibrado com soluções-padrões de Cu (0,1 a 1 
ppm), Zn (0,05 a 1,5 ppm), Pb (1 a 5 ppm), Fe (1 a 10 ppm), Al (5 a 30 ppm) e Mn (1 a 7 ppm). 
A metodologia analítica foi referendada com abertura em paralelo de padrões de referência 
para sedimentos estuarinos NIST (1646a), cujos valores certificados e a recuperação de cada 
metal, podem ser observados na tabela 1. 
O limite de detecção do método empregado (em mg.L-1) foi determinado como igual a 3 vezes 
o desvio estimado por Sy.x-1 dividido pela inclinação da reta, a partir da reta de regressão 
obtida da curva de calibração para cada um dos elementos metálicos avaliados, assumindo-se 
que no método dos mínimos quadrados não ponderados, cada ponto do gráfico (incluindo o 

ponto representativo do branco) tem uma variação normalmente distribuída, sendo Sy/x = (Σ  
(Yi –Y)2 x (n-2)-1 )1/2m(Miller, L.C. & Miller, J.N. 1994). Tais valores são apresentados na     
tabela 1. 
 
Tabela 1 – A tabela reporta os valores certificados, valores médios obtidos, desvio padrão, recuperação e o limite 

de detecção para cada metal analisado com a metodologia analítica empregada. 

Metais Valor Certificado 

(µµµµg.g-1) 
Valor Obtido 

(µµµµg.g-1) 
Recuperação  

% 

Limite de Detecção 

(µµµµg.g-1) 
Cu 10,01 

(0,34) 

7,3 

(0,1) 

72 0,01  

Zn 48,9 

(1,6) 

36,4 

(0,3) 

74 0,02  

Mn 234,5 

(1) 

228,8 

(1,7) 

97 0,03  

Pb 11,7 

(1) 

9 

(0,07) 

77 0,01  

Fe % 20,08 

(2) 

16,7 

(1,9) 

83 0,01  

Al % 22,97 

(1) 

5,4 

(0,9) 

40 0,03  

 

 
Os valores certificados de metais em sedimentos estuarinos (1646a – NIST) são obtidos 
comumente através do uso de uma solução nítrico-fluoridríca (HNO3 - HF), permitindo que, 
além dos metais de interesse ambiental, sejam solubilizados os metais associados à matriz 
mineralógica de cada grão mineral. Isto explica a baixa recuperação de alguns elementos, 
como observado para o Al, já que neste estudo optou-se pela avaliação dos metais de 
interesse ambiental, fracamente adsorvidos ao grão mineral. 
A variação da maré ao longo do canal estuarino, foi medida com um marégrafo de pressão 
(Diver/Schlumberger) instalado em uma base metálica junto ao fundo do rio, com medidas a 
cada 5 minutos e as medidas da vazão hídrica total (VHT) foram feitas com auxilio de um ADP 



(Sontek/YSI, 1500 Mhz) rebocado na popa da embarcação, nas interfaces ES/EM e EM/EI, 
durante um período de 14 horas.  
As descargas de MS foram obtidas segundo (Miranda et al.,2002), conforme equação 1: 

��� =  � �
 

�
	
. �
 �� =  � �

 

�
� �� =  ���            Equação 1 

Onde: ���= Descargas do MS (kg.s-1), � = velocidade média na coluna de água (m.s-1),         

� = Concentração de MS em cada campanha realizada (mg.L-1) e A é a área da seção (m2). 
Logo, as descargas de metais no MS foram obtidas de acordo com a Equação 2:  

��� =  ��  .  ���               Equação 2 

Onde: ���= Descarga de metais no MS (kg.s-1) e �i = Concentração dos metais em cada 

campanha (µg.g-1). Uma vez determinada Dms e Dmi, a qual é assumida como a resultante da 
bacia de drenagem ao estuário e deste para a zona costeira adjacente, estimaram-se as 
cargas anuais de MS e dos metais no MS, segundo a Equação 3: 
 

������ =  
�� .  �,� � ���

�
    Equação 3 

Onde Danual é a descarga anual expressa em ton.km2.ano-1. Dn = descarga de MS e de metais 
no MS (kg.s-1) e A é a área da bacia de drenagem em km2. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para o período avaliado, a maré variou no estuário do rio Jaguaribe de 0,3 a 3,6m com 
amplitude média de 3,2m, caracterizando a maré como sendo do tipo sizígia. A vazão hídrica 
total (VHT) variou de 114,4 a 454,4 m3.s-1, e de 345 a 1394,9 m3.s-1 na ES/EM e EM/EI, 
respectivamente. 
Durante o período de chuvas, fevereiro de 2008, o MS foi de 5,2 a 12,3 mg.L-1 na ES/EM  (com 
24,3% do volume hídrico total considerado doce), e de 8,8 a 15,4 mg.L-1 na EM/EI (com 5,9% 
do volume hídrico total considerado doce). Mesmo durante o período de chuva, a variabilidade 
das concentrações de MS, podem ser comparadas a variabilidade encontrada em períodos de 
seca para o Rio Jaguaribe (Dias, et al.,2007) ou àquelas de águas marinhas, entre 0,5 e 10 
mg.L-1 (Chester, 1990), muito provavelmente refletindo a influência da alta amplitude 
observada em maré de sizígia. 

As concentrações dos metais no MS para ES/EM foram de 6,4 a 9,5 µg.g-1, para Cu; Não 

detectável (Nd) a 1.6 µg.g-1, para Pb; Nd a 4,4 mg.g-1, para Zn; Nd a 47,3 mg.g-1, para Al; 20 a 
29 mg.g-1, para Fe e de 4,9 a 15,5 mg.g-1, para Mn. Na interface EM/EI os metais no MS 

variaram de 5 a 8 µg.g-1, para Cu; Não detectável (Nd) a 7,3 µg.g-1, para Pb; Nd a 3,7 mg.g-1, 
para Zn; Nd a 27,5 mg.g-1, para Al; 20 a 21,7 mg.g-1, para Fe e de 0,5 a 4,5 mg.g-1, para Mn. 
As maiores concentrações dos metais no MS foram observadas na interface ES/EM, com 
exceção do Pb, que apresentou as maiores concentrações na interface EM/EI. O aumento das 
concentrações de Pb na interface EM/EI se deve muito provavelmente ao grande fluxo de 
barcos de pesca na região.   
A tabela 2 mostra a variação das descargas de MS e metais no MS para ES/EM e EM/EI. As 
maiores descargas de MS e metais no MS foram observadas na interface EM/EI do estuário do 
rio Jaguaribe, com exceção das descargas de Fe que se mantiveram na mesma ordem de 
grandeza ao longo do estuário, e Mn que foram maiores na ES/EM. O Aumento das descargas 
dos metais no MS na interface EM/EI é muito provavelmente devido ao aumento da VHT que 
intensificou a velocidade do escoamento fluvial, a capacidade de transporte do rio e muito 
provavelmente intensificou a lavagem das margens, incrementando o material em suspensão 
no estuário inferior. 

Tabela 2 – Descargas de MS e metais no MS. 

Descargas (ton.km2.ano-1.) ES/EM EM/EI 
MS 9,8 43 

Cu no MS 6,3 x 10-5 2,4 x 10-4 
Pb no MS 1,8 x 10-5 2,9 x 10-4 
Zn no MS 2,7 x 10-2 1,3 x 10-1 
Al no MS 4,4 x 10-1 1,1 

Fe no MS 2,5 x 10-1 7,2 x 10-1 
Mn no MS 1,1 x 10-1 6,9 x 10-2 



CONCLUSÕES 
A variabilidade de MS no estuário do Rio Jaguaribe, em fevereiro de 2008, em evento de maré 
de sizígia é comparada às de águas marinhas e aos períodos de maior estiagem da região, 
denotando a forte influência da maré no estuário, mesmo no período de chuvas, considerando 
que o fluxo de água doce oriundo da bacia de drenagem para o sistema estuarino é fortemente 
controlado por sucessivos barramentos ao longo do curso do rio. 
As descargas de MS obtidas neste estudo, para interface EM/EI, estão acima das 32 ton.ano-1 
proposta por Cavalcante, et al., (2000), e abaixo dos 317.000 ton.ano-1 reportadas por 
(Medeiros, et al., 2007) para o rio São Francisco. Entretanto, devido ao domínio da maré no 
estuário, as maiores descargas foram observadas em evento de maré enchente, 
caracterizando o estuário como importador de MS e de metais no MS, para o período avaliado. 
Devido ao baixo fluxo de água doce oriundo da bacia de drenagem ao estuário e a grande 
amplitude da maré observada em maré de sizígia, as VHT tendem a intensificar a velocidade 
do escoamento superficial e muito provavelmente a lavagem das margens do estuário, 
fazendo com que as maiores descargas de metais no MS fossem observadas na interface 
EM/EI do estuário do rio Jaguaribe. 
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RESUMO 
 A caracterização geoquímica de um andesito e dois andesitos basálticos do Distrito 
Gemológico Los Catalanes, Uruguai, e do Distrito Mineiro de Quaraí, Brasil, mostra ausência 
de variabilidade química significativa em seções verticais ou horizontais do mesmo derrame; 
portanto, a análise química de uma amostra de rocha é identificadora do derrame. Os três 
derrames apresentam composição química muito semelhante. O intenso hidrotermalismo 
associado com a gênese dos depósitos de geodos de ametista causou pouca modificação 
na composição química da rocha; mais afetados foram o SiO2 e o K2O, que diminuiram 
significativamente com a alteração. A composição química da lava não é um fator 
controlador da presença de geodos de ametista. Os três derrames são do tipo Gramado, 
baixo Ti. A mineralização de geodos ocorre no topo do derrame 1, cuja porção basal é 
brechada, e na base do derrame 2, que é do tipo II e possui disjunção colunar na porção 
central. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
 Correlação, ametista, distritos Los Catalanes e Quaraí, Grupo Serra Geral 
 
 
ABSTRACT 

 The geochemical characterization of the one andesite and two basaltic andesites in 
Los Catalanes Gemological District, Uruguay, and in Quaraí Mining District, Brazil, shows 
that there is no significant chemical variability in vertical or horizontal sections of the same 
flow; the chemical composition of a single rock sample allows the identification of the flow.  
The three flows are chemically very similar. The intense hydrothermalism associated with the 
genesis of the amethyst geode deposits caused little alteration in the chemical composition 
of the rock; most affected were SiO2 and K2O, because they decrease significantly with 
alteration. The chemical composition of the lava is not a controlling factor for the presence of 
amethyst geodes. The three flows are low-Ti, Gramado type. Geode mineralization occurs in 
the upper portion of flow 1, which is brecciated at the base, and at the base of flow 2, which 
is type II and has columnar jointing in the central portion. 
 
KEYWORDS:  
 Correlation, amethyst, Los Catalanes and Quaraí districts, Serra Geral Group 
 

 
INTRODUCTION 
 The large igneous province of Paraná basaltic volcanism in South America hosts the 
largest world deposits of amethyst and agate geodes. We focussed our investigation on two 
sides of the border between Uruguay and Brazil, because Los Catalanes gemological district 
may have an equivalent in Quaraí. Two basaltic units are mineralized in Los Catalanes, 



whereas small mining occurs in one unit in Quaraí. The search for the first large deposit of 
geodes in Quaraí can benefit from a better understanding of the stratigraphy of the 
mineralized deposits in Los Catalanes. “Quaraí” is here understood as the western border 
region of the state of Rio Grande do Sul and includes several municipalities. 

We thus investigated the geochemical variation of the three basal flows (one 
andesite, two basaltic andesites) in Los Catalanes Gemological District, Artigas, Uruguay, 
and the three basal units in Quaraí. The objective is the flow-by-flow correlation of the lava 
units along the two sides of the border, and include the geochemical modification caused by 
hydrothermal alteration. Major questions regarding the evolution of the lavas and solidified 
rocks are the chemical variability of the lavas in vertical sections within single flows, the 
lateral variation along single flows and the geochemical identification of single flows. 

 
 
FIELD DESCRIPTION AND PETROGRAPHY  

Extensive field work in Quaraí and exploratory geology in Los Catalanes was 
supported by the Geological Survey of Brazil and DINAMIGE of Uruguay. Intermittent field 
work in 2005-2009 led to the understanding of geological relationships and the collection of 
tens of samples for chemical analyses in the ACME laboratory (Canada). Up to ten samples 
were collected from one vertical section of flow 1 and flow 2, because these are most 
intensely mineralized. We only report the study of flows 1, 2 and 3 here. The correct flow-by-
flow stratigraphy was only possible after the observation of the chemical characteristics of 
the lavas, integrated with field observations. 

Los Catalanes and Quaraí basaltic andesites are part (Fig. 1) of the Cretaceous 
(~125 Ma) Serra Geral Group (Wildner et al., 2007) present in four countries (northwestern 
Uruguay, southern Brazil, northeastern Argentina and southern Paraguay). The three flows 
directly overlie the sandstones of the Botucatu Formation as seen in the field and in several 
drill cores.  
 The volcanic group occurs at the top of the Paleozoic-Mesozoic Paraná basin. The 
lavas are not horizontal in Los Catalanes district, because they display a basinal dip (~3°) to 
the north. The dip can be observed by two criteria: (1) inverted V’s in drainages that run to 
the north, and (2) decreasing altitude of top of flow 1 northwards from 350 m in the cuesta 
region to 150 m on the border with Brazil at a distance of 50 km. In Quaraí, the lavas are 
close to horizontal. In addition, subvertical faults cut the basaltic association and cause both 
horizontal and vertical displacements. 
 Flow 1 (colada Catalán) deserves additional comments because it is composed of 
two portions, a breccia at the base and a massive, mineralized portion at the top. The flow is 
~25 m thick (imprecise determination) and its lower portion has a distinctive appearance both 
in satellite images and in the field, because it consists of 100-300 m wide, 1000-2000 m long, 
ribbons of light gray (in satellite images) rocks alternating with green (in satellite images) 
grassland portions. This oustanding feature extends for more than 50 x 50 km into Brazil. 
 Flow 2 (colada Cordillera) is more than 50 m thick in Los Catalanes, is massive at the 
mineralized base and displays vertical jointing in the central portion. Similar structure is 
observed in flow 2 in Quaraí, although ore has not been discovered yet. 

This investigation made a significant contribution to the understanding of the 
distribution of geode ore in lavas of different internal structures. Until now, only thinner (~20 
m), type I lavas were considered possible hosts for mineralization, because the vertical 
jointing present in thick (~50 m), type II lavas is resilient to sealing by hydrothermal fluids. In 
the Ametista do Sul mining district of southern Brazil only type I lavas are mined actively for 
geodes. But we now recognize flow 2 as a thick (~50 m) lava with well-developed vertical 
jointing that is intensely mined for geodes in Los Catalanes gemological district in Uruguay, 
where it is known as the Cordillera flow. The favourable structure is the thick (20 m), 
massive, basal portion of flow 2. This thickness makes the basal portion comparable to the 
mineralized flows of Ametista do Sul.  
 Flow 3 is ~50 m thick in Los Catalanes and in Quaraí. Its internal structure (type I) is 
similar to flow 2 in both districts. 



 Flows 1 and 2 are strongly altered in the mineralized portions due to percolation of 
hydrothermal fluids (nearly pure water). The maximum temperature of the fluids is delimited 
at 150°C by the abundant presence of clinoptilolite (a zeolite). Pigeonite is intensely altered, 
augite less so; plagioclase is little altered. Hydrothermal minerals include clays (celadonite) 
and zeolites. 
 
 
GEOCHEMISTRY 
 The correlation of chemical elements with LOI (loss on ignition) is a strong indication 
of geochemical mobility during alteration. In both mining districts, SiO2 has strong negative 
correlation with LOI, so the SiO2 content of the sample with the lowest LOI (least altered 
rock) is used for rock classification (Table 1). Based on this criterion, flow 1 is an andesite 
and the other two are basaltic andesites. The content of K2O is considerably reduced (down 
to a third of the original content) in the rocks as LOI increases (Table 1). MgO usually 
increases with LOI, so care has to be taken in its use as a proxy of magma fractionation. Rb 
is reduced with alteration. A common division at 4.5 wt.% between high- and low-MgO lavas 
places flows 1 and 3 as low-MgO and flow 2 as high-MgO. 
 
Table 1. Geochemical characteristics of three flows from Los Catalanes, Uruguay and Quaraí, Brazil. Data from 
Duarte (2008) and L.A. Hartmann, S.K. Duarte, Pertille, J. (2009, informal). Major oxides in wt.%, trace elements 
in ppm, LOI = loss on ignition, (0.1) = wt.% LOI; DL = detection limit. Some dune sandstones and sand dykes and 
flows occur between flows. Below flow 1 occur the Botucatu Formation sandstones (Turner et al., 1999; 
DINAMIGE, unpublished drill core data). 

Stratigraphy Classification SiO2 (at 
lowest 
LOI) 

SiO2 (at 
highest 
LOI) 

MgO CaO K2O (at 
lowest 
LOI) 

K2O (at 
highest 
LOI) 

Cr2O3 TiO2 P2O5 

Flow 3 Basaltic 
andesite 

54.5 
(0.2) 

53.5 
(3.3) 

3.5 7.0 1.25 (0.2) 1.30  (3.3) ~DL 1.5 0.22 

Flow 2 Basaltic 
andesite 

52.50 
(0.4) 

52.0 
(2.4) 

6.0 10.0 0.90 (0.4) 0.40  (2.4) 0.012 1.1 0.15 

Flow 1 Andesite 57.5 
(0.6) 

50.0 
(7.6) 

2.5 6.0 2.20 (0.6) 0.70  (7.6) ~DL 1.8 0.25 

  
The great majority of trace elements analyzed do not correlate with LOI, and this is 

interpreted as lack of mobility during hydrothermal alteration. The careful examination of the 
chemical composition of each lava flow shows that each flow has characteristic composition 
for nearly every element. The content of some elements may be similar in two different flows, 
but these flows can be discriminated based on a few elements. Because several samples 
were analyzed for each flow, it is observed that the same flow has constant chemistry across 
its thickness and along the length of the flow. 
 Flow 1 is remarkable for its brecciated and mineralized structure but also for its 
chemistry. It is an andesite, the most siliceous lava in the district (57.5 wt.% SiO2) and has 
high contents of incompatible elements. The other two flows are basaltic andesites and have 
consistent geochemistry, particularly with variation of MgO. 
 Flow 1 is a stratigraphic guide in the district because of its distinctive brecciated 
structure and geochemical properties (low MgO = 2.5 wt.%). Flow 2 is also unique, because 
it is the most magnesian (6.0 wt.% MgO); its has 0.012 wt.% Cr2O3, whereas flows 1 and 3 
are below detection limit. Flow 3  has ~3.5 wt.% MgO. Flow 3 has intermediate composition 
between flows 1 and 2. 
 
CORRELATION 
 The correlation of the three basal basaltic units on either side of Rio Quaraí is here 
established through the integrated investigation of field relationships and rock geochemistry. 
An andesite flowed over the active desert dunes in the Cretaceous (135 Ma) and was later 
intensely brecciated at the base and mineralized in the central portion; colada Catalán is 



intensely mined in Los Catalanes. This flow 1 is enriched in all incompatible elements in 
comparison with the other two flows. 
 Flow 2 has the highest MgO of all three and accordingly the lowest content of 
incompatible elements. It is thick (~50 m); in Los Catalanes, it is intensely mined in the 
Cordillera region. In Quaraí, flow 2 has comparable internal structure and thickness. 
 Flow 3 has chemical composition intermediate between the other two. It is 
comparable in Quaraí and Los Catalanes and its internal structure is similar to flow 2. 
 All three lava units may be mineralized in Quaraí. 
    
 
CONCLUSIONS 
 The large number of samples analyzed in each of the three flows, reinforced by the 
high quality of the analyses, supported by careful field observation, leads to some significant 
conclusions.  

1. Fine-tuned correlation of three lava flows is attained in Los Catalanes (Uruguay) and 
Quaraí (Brazil) amethyst districts. 

2. There is very little chemical variability of the lavas in vertical sections within single 
flows. 

3. There is also very little chemical variability laterally along single flows. 
4. Every single flow has distinctive and unique chemical composition, in some flows for 

most elements and in others for a few elements. This makes it possible to correlate 
the flows over large distances. 

5. The intense hydrothermal alteration associated with the formation of the amethyst 
geode deposits caused little geochemical modification on the rocks, observed mostly 
in reduction of SiO2 and K2O contents with the increase of loss on ignition. 

6. Flow 1 is an andesite, flows 2 and 3 basaltic andesites. Flow 1 is the most siliceous 
(57.5 wt.% SiO2), flow 2 is the least siliceous (52.5 wt.% SiO2) and most magnesian 
(6.0 wt.% MgO), whereas flow 3 has ~54.5 wt. % SiO2. 

7. The chemistry of the lava flows is not a controlling factor for the presence or not of 
amethyst geode ore. 

8. The three flows are low-Ti, Gramado-type. 
9. The Quaraí mining district is expected to become a major world producer of amethyst 

geodes. 
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Abstract 

The lake sediments from Cachoeira at Carajás comprise two layers: YBC at the bottom and 

OMD at the top. The YBC is made of inorganic materials: siderite, goethite, quartz and 

kaolinite and detach a chemical composition controlled by Fe2O3, FeO and Al2O3 and SiO2 

and the OMD of organic debris and LOI (organic matter) and SiO2.  This mineralogical 

(except siderite) and chemical composition besides the low contents of trace elements of the 

YBC can be well correlated to lateritic iron crust which support the lake Cachoeira and being 

its source material. The siderite formation represents a diagenetic transformation of hematite 

and goethite in carbon rich organic matter of the lake environment alone. 

Keywords: Lake Cachoeira, mineralogy, chemistry, siderite 

Resumo 

Os sedimentos lacustres de Cachoeira em Carajás compreendem duas unidades principais: 

na base YBC e no topo OMD. A primeira constitui-se de siderita, goethita, quartzo e caulinita 

e, por conseguinte por altos teores de Fe2O3, FeO, Al2O3 e SiO2 e a DOM pela abundância 

de detritos orgânicos vegetais e animais, dominada por PF e SiO2. Estes aspectos 

mineralógicos (exceção da siderita) e químicos, incluindo os elementos-traço, da YBC 

mostram que a mesma teve como material fonte a própria crosta laterítica que sustenta o 

laço Cachoeira. Por sua vez siderita formou-se dentro do pacote sedimentar pela reação de 

goethita e/ou hematita com o carbono orgânico do material vegetal do ambiente lacustre. 

Palavras-chave: Lago Cachoeira, mineralogia, química, siderita 



Introduction 

The rain forest of the Amazon region involves a impressive large fluvial and lacustrine flood 

plain drainage systems. On the border of this flood plain or even inside of it a sometime large 

mountains and high plateaus come out as sightseeing landscape. The plateau landscape 

can be seen in many places and in general has been developed on thick lateritic iron crust 

located 400 m to 900 m asl. Lateritic formations are well known in the Amazon region and 

can bear huge ore deposits several in mining, for example iron, bauxite, kaolin and nickel. 

The high lateritic surface are covered today by edaphic savanna and grass field, while the 

rain forest occupies  the plateau slopes or ever plateau which has been covered with deep 

soil profile derived from chemical weathering of the lateritic crusts. On the top of the iron 

crust bearing plateaus several small lakes and sedimentary lake sediments have been 

formed. In the Carajás area in the Amazon region, a world important ore mineral province, 

several such lakes and sedimentary lake sediments occur. These sediments could be a very 

important geological record in order to get information about the paleoclimate and 

environment after the laterite formation, mostly during the Late Pleistocene and Holocene.  

The result investigation of these lake sediments is then the aim of this paper. The lakes are 

situated in the Serra Sul of the Carajás region, far from the ore mining. The lakes and its 

deposits have been established in sub circular to elliptical depressions over Paleocene thick 

lateritic iron crusts, which outcrop everywhere. 

Material and Methods 

The core sediments of Cachoeira lake were described and sampled after the most important 

lithological changing and organic matter contribution. The samples were submitted  to distinct 

analyses: grain size analysis carried out by laser; mineralogy of bulk samples using X ray 

diffraction powder method and oriented clay fraction; chemical analysis (major and trace 

elements for bulk samples) carried out by ICP-MS; radiocarbon dating by AMS at University 

of Erlangen in Germany; and C and O stable isotopes in siderite.  

Results and Discussions 

The 538 cm long sediment core left recognize two most important layers or lithological 

domains: a 423 cm thick  yellowish to brownish slight cohesive clayey like package (YBC)  

with intercalations of dark brown to gray material carrying  very fine organic matter, that 

diminishes in frequency and thickness with the depth; slight lamination alternatively gray and 

brown can be recognized; and at top a 115 cm thick layer  characterized by the domain of 

organic matter debris (OMD), whereby the first surficial 12 cm practically consists of organic 

matter debris, and the next 103 cm  shows a gradual increasing of  mineral mud until  to the 



underlying YBC. The YBC contains brown sandy concretions made of carbonate, which 

increases in frequency and diameter with the depth. The sizes of debris or mineral grains on 

the other side decrease with the depth (from 400 to 40 µm or even smaller). The OMD shows 

many sponges spicules of silica-rich cauixi and other OM forms, very common in the lakes of 

the Amazon that ongoing disappear into the thick YBC.  

The 423 cm thick YBC layer  comprises four beds after color changing from yellow-brown to 

dark brown and mineral composition from base to the top, which correspond to the 

intercalations mentioned earlier: an yellow to brown bed at 420 to 538 cm  in depth made of 

quartz + goethite + siderite;  a domain of dark brown bed at 277 to 420 cm constituted of 

quartz + goethite, sometimes siderite, and some very fine OM;  an yellow to brown bed  at 

195 to 277 cm in depth by quartz + kaolinite + goethite + siderite; and at the top a yellow bed 

at 115 to 195 cm in depth which is formed by quartz + siderite + goethite. They indicate a 

layer alternation, characterized by the presence of siderite or kaolinite/goethite, further OM 

which occurs associated to kaolinite. Siderite builds the sandy-like concretions and turns the 

sediments cohesive and much browner in color.  Siderite also imprints the sandy aspect of 

the sediments and shows corroded rhombohedra crystals covered by kaolinite. The two 

siderite beds have been already recognized by Soubiés et al (1991) in other lakes from Serra 

Sul and Costa et al (2005) from Serra Norte in Carajás region. In the overlain OMD quartz is 

the unique crystalline mineral phase that probably comes from the surrounding iron crust, 

where it is a minor phase in the iron crust made of hematite and goethite, and some gibbsite 

and kaolinite. 

The 423 cm thick YBC sediments as expected from the mineralogy are rich on Fe2O3 and/or 

FeO (up to 69 wt. %), as much as in the iron crusts, besides SiO2 (8.8 – 32.7 wt. %) and 

some Al2O3 (5.5 – 16.9 wt. %). The higher values of Fe2O3 and/or FeO have been found at 

277 to 420 cm depth, where goethite domains and some fine OM occur. The contents of the 

alkaline and earth alkaline elements (Mg, Ca, Na and K) are < 0.1 wt. % and TiO2 around 0.6 

to 1.4 wt. %. This chemical composition can be closely correlated to a lateritic iron crust, very 

rich on Fe and poor on alkali elements, exactly it occurs in the surrounding terrains of 

Cachoeira lake. The contents of trace elements are very low what indicated again an iron 

crust weathering derived from banded iron formation as already proven by geological 

studies. The relative high contents of SiO2 in the siderite bed may be an indication of the 

richness of living silica-bearing organisms during the two phases of siderite formation, since 

silica is not a very abundant component in the lateritic iron crust, except in its parent rock 

made of banded iron formation. The relative high contents of P2O5 (0.2-0.9 wt. %) in these 

sediments, which are very low in the iron crust, may be explained by living aquatic animals 

and birds already in the earlier stages of sediment deposition. The trace elements show 



relative low contents, compatible to iron crust, being Zr and REE, and so on,  together Ti and 

Al the most conservative chemical elements, linked to weathering resistant mineral zircon 

and anatase and weathering-formed goethite-hematite, gibbsite and kaolinite. While goethite 

and hematite have been mainly transformed to siderite, kaolinite probably continues stable 

and new forms.  

Conclusions 

The results show that the lake sediments from Cachoeira have had in fact the surrounding 

lateritic iron crusts as source area, as could be expected and observed by Costa et al (2005) 

in lakes of Serra Norte from Carajás. Probably they were at late Pleistocene (radiocarbon 

dating show that the latest 200 cm have been formed during the 21,723 ± 190 yr BP) when 

they were exposed to mild climate. Kaolinite, a rare mineral in the iron crust, has been mainly 

observed in the bed at 195 to 277 cm in depth. Kaolinite can be found as a product of the 

tropical weathering of iron crust, well known in other places at Carajás region (Horbe and 

Costa, 2005). These crystalline kaolinite-free beds may represent a mild climate and that one 

bearing kaolinite a humid climate. Both weathered and not weathered iron crusts have been 

eroded and transported to the lake by water leaching (run off) and small drainage. Probably 

no rain forest established around the margin of the Cachoeira lake and organic matter 

observed may represent time of low level of lake water. Possibly two events of low level (less 

than 100 cm) of lake water may be represented by much more carbon rich OM, indicated by 

siderite, which has been formed by diagenesis, as it normally, proceeded.   The formation of 

wide spreading of siderite indicated a high transformation of carbon-rich OM by its oxidation 

through the sediment pore water. The last 115 cm (OMD) indicate a gradually transition from 

quartz + goethite + siderite + OM into a layer of OM alone, directly related to lake water bed, 

maximal 100 cm depth, plentiful of life: macrophytes, grass, small shrub, some reptiles, fish, 

birds and sponges. 
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RESUMO 
Os catalisadores automotivos desempenham papel importante no controle da emissão de 
gases tóxicos produzidos durante a combustão da gasolina. Entretanto, o desgaste dos 
catalisadores pode provocar a emissão (para a atmosfera) de seus elementos constituintes. 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a distribuição dos elementos do grupo da 
platina-EGP (Pt, Pd e Rh) em amostras de solos (0-5cm) adjacentes às duas principais 
avenidas de tráfego intenso de São Paulo, a Marginal do Rio Pinheiros e a Marginal do Rio 
Tietê. A técnica analítica utilizada para determinação dos teores dos EGP foi ICP-MS, após 
lixiviação com água régia em banho de ultra-som. O intervalo de concentração dos EGP 
variou de 3 a 163 ng g-1 para Pd; 1 a 108 ng g-1 para Pt e 0,5 a 14 ng g-1 para o Rh. Os 
dados obtidos foram tratados estatisticamente por meio do teste T de Student para amostras 
independentes (grupo: avenidas). Os resultados mostraram que as concentrações dos EGP 
observadas nas regiões estudadas seguem o mesmo padrão de distribuição, indicando 
serem originados dos conversores catalíticos. Este é o primeiro estudo para avaliar a 
poluição de Pt, Pd e Rh na cidade de São Paulo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: catalisadores automotivos; elementos do grupo da platina, solos, São 
Paulo 

 
ABSTRACT 
Automobile catalytic converters play an important role in the performance of exhaust 
systems, reducing the emission of gaseous pollutants. Nevertheless, the abrasion of the 
converter can release its constituents into the environment. The present study aimed to 
assess the distribution of platinum group elements-PGE (Pt, Pd and Rh) in soils (0-5cm) 
collected along two very important avenues with high density traffic of São Paulo city, 
Marginal do Rio Pinheiros and Marginal do Rio Tietê. The analytical technique used was 
ICP-MS after ultrasound-assisted acqua regia leaching. The levels obtained for PGE ranged 
from 3 to 163 ng g-1 for Pd; 1 to 108 ng g-1 for Pt and 0,5 to 14 ng g-1 for Rh. The results were 
statistically evaluated by using a T-test for independent samples (group: avenues). The data 
set showed that the PGE contents in the studied avenues have the same distribution pattern, 
indicating their catalytic converter origin. This is the first study to assess Pt, Pd and Rh 
pollution in São Paulo city. 
. 
KEYWORDS: automobile catalytic converters, platinum group elements, soil, São Paulo 
 

INTRODUÇÂO 
 
No Brasil, desde 1997, para atender as exigências da Lei Federal no 8723 de 28 de outubro 

de 93, que definiu os limites de emissão de gases para veículos leves e pesados, os 

veículos novos vêm sendo equipados com conversores catalíticos e injeção eletrônica de 

combustível. 



Os veículos automotores emitem para a atmosfera poluentes como monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NOx). O catalisador oxida CO e HC em 

dióxido de carbono e água e ao mesmo tempo reduz o NOx a gás nitrogênio (Moldovan et 

al., 1999). O catalisador, que é constituído de uma colméia cerâmica ou metálica (monolito), 

é impregnado por componentes ativos e também alguns elementos do grupo da platina 

(EGP) (Pd, Pt e Rh) e possui vida útil de aproximadamente 80.000 km. Assim, apesar de 

seu papel importante para a redução de gases poluentes, o desgaste e a deterioração dos 

catalisadores também podem contribuir para a disseminação para o meio ambiente de 

material particulado ou pó contendo Pt, Pd e/ou Rh (Barefoot, 1998). 

O Estado de São Paulo possui uma frota de aproximadamente 17 milhões de veículos, dos 

quais 8,4 milhões encontram-se na região metropolitana de São Paulo (CETESB, 2007). 

Considerando-se que nos grandes centros urbanos os impactos ambientais provocados pela 

emissão de gases veiculares têm sido maior do que a provocada pelas atividades 

industriais, é de grande importância o levantamento de dados com respeito aos teores dos 

EGP em São Paulo. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo determinar as 

concentrações de Pd, Pt e Rh, devido à emissão de material particulado proveniente do 

desgaste dos catalisadores de automóveis, em solos adjacentes a avenidas de trafego 

intenso, caracterizando as principais regiões da cidade de São Paulo. Para tanto foi utilizada 

como técnica analítica a espectrometria de massa com plasma induzido (ICP MS) após 

lixiviação com água régia em banho de ultra som. Neste trabalho serão apresentados os 

primeiros resultados obtidos para as amostras coletadas em canteiros da Marginal do Rio 

Tietê e da Marginal do Rio Pinheiros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostragem 

 

Este trabalho é parte de um projeto maior que visa o estudo de várias ruas e avenidas com 

tráfego intenso na cidade de São Paulo. A etapa de campo aconteceu nos meses de 

outubro e novembro de 2007. Para a escolha dos locais de coleta, foi utilizado um mapa de 

ruas e avenidas da cidade de São Paulo. O mapa foi divido em cinco regiões principais (N, 

S, L, O e Central) e em cada região foi escolhida uma avenida (ou rua) que apresentasse 

tráfego intenso de veículos e a presença de canteiros que favorecessem o trabalho de 

campo. A distância entre cada ponto de coleta foi de 3 a 5 km, priorizando-se a amostragem 

da fração superficial do solo (0 a 5 cm de profundidade) e utilizando-se tubos de polietileno, 

em uma área aproximada de 1 m2, totalizando 110 amostras. Não houve um padrão na 

escolha do lado das avenidas para a coleta, também não foi levado em consideração o 



vento característico da região. Por outro lado, tentou-se coletar o solo a uma distância 

bastante próxima às pistas (em geral 15 e 115 cm de distância). Na amostragem realizada 

nas Marginais do Rio Pinheiros e Tietê foram coletadas 36 amostras de solo. 

 

Preparação das amostras 

 

Foram pesados 2g de amostras, em tubos de centrífuga de 50 ml, e adicionaram-se cerca 

de 10 ml de água régia (1 HNO3: 3 HCl). Os tubos foram agitados em vórtex, por 1 minuto, 

com intuito de acelerar a reação de lixiviação e evitar futuros vazamentos. Os tubos foram 

colocados em banho-maria (T ≅ 65ºC) durante 5 minutos. Após este intervalo, foi ligado o 

ultra-som e as amostras permaneceram por 35 minutos no banho. As amostras foram 

centrifugadas (t = 10 minutos e rpm = 3000) e as soluções foram transferidas para béqueres 

de teflon. O sólido remanescente de cada amostra foi lavado novamente com água-régia, 

agitado no vórtex, centrifugado e a solução final de cada amostra foi adicionada ao 

respectivo béquer. As amostras foram levadas à secura por 2 vezes e retomadas em 

solução de ácido nítrico 2% (volume final de 24 ml) e posteriormente foram analisadas por 

ICP MS (HR-ICP-MS Instrument, Element, Finnigan MAT).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as concentrações médias de Pd, Pt e Rh, bem como as 

faixas de concentração obtidas para as amostras de solos das avenidas estudadas. Além 

disso, também são apresentadas as faixas de concentrações (aproximadas) dos EGP 

encontrados em outros estudos feitos no Brasil e no mundo. Apesar de os teores dos EGP 

serem mais altos na Marginal do Rio Tietê do que na Marginal do Rio Pinheiros, de acordo 

com o test T de Student, ao nível de 0,05, somente as concentrações obtidas para o Rh 

podem ser consideradas significativamente diferentes (entre as avenidas estudadas). 

Contudo, os valores do Rh estão na mesma ordem de magnitude dos encontrados na 

literatura (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Concentrações médias e faixas de concentrações dos EGP (em ng g-1) 
obtidas para as amostras de solos das Marginais do Rio Pinheiros e Tietê, em São 

Paulo; comparação com a faixa de concentração dos EGP na literatura. 
 

Local de Estudo Pd (ng g-1) Pt (ng g-1) Rh (ng g-1) 
Marginal Rio Pinheiros 59 (3 – 117) 11 (1 – 41) 2,4 (0,5 – 4,6) 

Marginal Rio Tietê 82 (35 – 163) 23 (3 – 108) 6,4 (1 – 14) 
Rodovia Bandeirantes (Morcelli et al., 2005) (1 – 58) (0,3 – 17) (0,2 – 8,2) 

Alemanha (Zereine et al., 2007) (20 – 191) (41-254) (7-36) 
Austrália (Whiteley & Murray,2003) (14 – 100) (31-131) (3,5 – 27) 

Inglaterra (Hooda et al., 2007) (84 – 121) (2-16) (3,5 – 22) 

 

Pode-se observar (Tabela 1) que as concentrações obtidas para os EGP nas amostras de 

solos das marginais estão de acordo com os valores encontrados por outros autores em 

solos de outros países. Entretanto, esperava-se obter a mesma faixa de concentração 

encontrada por Morcelli et al. (2005) que determinaram as concentrações dos EGP em 

amostras de solos (coletados em 2002) da Rodovia dos Bandeirantes. O fato de as avenidas 

da cidade (principalmente a Marginal do Rio Tietê) apresentarem concentrações 

consideravelmente mais altas pode estar associado à maior densidade de tráfego de 

veículos com catalisadores nas avenidas estudadas. Além disso, em apenas 5 anos, a frota 

veicular de São Paulo saltou de 13 para 17 milhões (CETESB, 2007), o que sugere um 

incremento dos EGP para o solo. O trabalho feito por Zereine et al. (2007) também reforça a 

afirmação de que as concentrações dos EGP podem ter aumentado significativamente nos 

últimos anos, uma vez que os autores avaliaram a distribuição espacial dos EGP em 

amostras de solos de uma importante rodovia da Alemanha, no período de 1994 a 2004, e 

puderam concluir que as concentrações de Pt e Rh praticamente duplicaram, enquanto que, 

em apenas 10 anos, os teores de Pd aumentaram cerca de 15 vezes. Observou-se também 

um maior concentração dos EGP em pontos mais próximos à pista, como pode ser visto na 

Figura 1, que mostra diagramas de caixa comparando as concentrações dos EGP obtidas 

para as amostras coletadas a 15 cm com as coletadas a 115 cm de distância da pista das 

marginais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados preliminares dos EGP obtidos para as Marginais dos Rios Pinheiros e Tietê 

indicam que as concentrações de Pd, Pt e Rh são diretamente influenciadas pela densidade 

do tráfego e pela distância da pista. Além disso, o aumento considerável da frota veicular de 

São Paulo sugere que a fonte antrópica é a principal via de incremento destes metais para o 

meio ambiente.  
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Figura 1: Comparação das concentrações de Pd, Pt e Rh obtidas para as amostras 

coletadas a 15 cm e 115 cm de distância da pista, nas Marginais do Rio Pinheiros e Tietê. 



Moldovan M., Gómez M. M., Palacios M. A. 1999. Determination of platinum, rhodium and palladium in car 
exhaust fumes. J. Anal. At. Spectrom., 14:1163-1169. 

Morcelli C. P. R., Figueiredo A. M. G., Sarkis J. E. S., Enzweiler J., Kakazu M., Sigolo J. B. 2005. PGEs and other 
traffic-related elements in roadside soils from São Paulo, Brazil. Sci. Total. Environ., 345:81-91. 

Whiteley J. D. & Murray F. 2003. Anthropogenic platinum group element (Pt, Pd and Rh) concentrations in road 
dusts and roadside soils from Perth, Western Australia. Sci. Total. Environ., 317:121-135. 

Zereini F., Wiseman C., Püttmann W. 2007. Changes in palladium, platinum and rhodium concentrations, and 
their spatial distribution in soils along a major highway in German from 1994 to 2004. Environ. Sci. Technol., 
41:451-456. 



QUANTIFICAÇÃO EM QUIMIOESTRATIGRAFIA: NOVAS ABORDAGENS PARA 
A APRESENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS GEOQUÍMICOS 

 
Melo, D.P. (Universidade Federal Fluminense – UFF) 

  
e-mail: deangeologia@yahoo.com.br   

 
RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados da análise de cluster hierárquico aglomerativo, 
análise de componentes principais e maquinas de vetores de suporte, aplicados aos dados 
geoquímicos provenientes dos testemunhos sedimentares da leg 199 (site 1215 a 1221) 
adquiridos da zona central do Oceano Pacífico Equatorial, objetivando a definição de 
unidades quimioestratigráficas nestas seções. A primeira abordagem é comparar a 
classificação resultante dos métodos quantitativos com a variação litológica, descrita nos 
relatórios do ODP. A intenção é que os métodos de reconhecimentos de padrões 
identifiquem  as assinaturas geoquímicas principais. O principal resultado desta etapa, foi 
perceber que, em alguns casos, existem diferenças entre as quimiounidades e a arcabouço 
litológico, possibilitando a interpretação mais detalhada dos processos marinhos. A segunda 
abordagem é a identificação de quimiounidades em seqüências homogêneas no site 1218, 
constituído por vaza de nanofósseis. Os métodos de reconhecimento de padrões se 
mostraram importantes, junto aos diagramas 3D, pois destacaram a existência de duas 
quimiounidades. Estes métodos são capazes de acelerar a interpretação dos dados 
geoquímicos que são de difícil análise somente através de métodos manuais.          
 
PALAVRAS-CHAVE: quimioestratigrafia, quantificação geoquímica   
 
ABSTRACT 
This paper presents the results of hierarchical cluster analyses (HCA), principal component 
analysis (PCA), and support vector machine (SVM) methods for the geochemical data of the 
ODP drilling cores of sedimentary deposits of the Leg 199 (site 1215 to 1221) acquired from 
the equatorial zone of the Central Pacific Ocean, with the objective of chemostratigraphics 
unit definition. The first step is compare the classification derived from the pattern-recognition 
methods for the classification based on lithologic variation described in the ODP reports. The 
experiment consists in the identification of geochemical fingerprints using the pattern-
recognition tools. The main result is chemostratigraphic unit definition, revealing sometimes 
different interpretation of marine process when compared with lithologic framework. The 
second step is identify chemostratigraphic units in homogeneous and barren sequence in the 
site 1218, that is composed of nannofossil ooze. The pattern-recognition method is important 
to elucidate that exist two chemostratigraphic units and to express in 3D graphs. The above-
mentioned methods accelerate the interpretation of the data which was difficult analysis by 
manual methods.  
 
KEYWORDS: chemostratigraphy, geochemical quantification  
 
INTRODUÇÃO 
 

O principal objetivo deste trabalho é aplicar métodos de reconhecimento de padrões 

como ferramenta de auxílio à definição de unidades quimioestratigráficas. Os métodos 

utilizados foram a Análise de Componentes Principais, a Análise de Cluster Hierárquico e as 

Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs, do Inglês Support Vector Machines). 

O uso de ferramentas de reconhecimento de padrões no estudo quimioestratigráfico 

foi utilizado por Malmgren & Nordlund (1996) e Kaminskas & Malmgren (2003) através de 



Redes Neurais, Análise discriminante linear, vizinho mais próximo (k-NN) e programa de 

modelagem independente de analogia de classes (SIMCA). Ehrenberg & Siring (1992) 

utilizaram pioneiramente a análise estatística discriminante sobre dados geoquímicos para 

correlação de arenitos.  

Neste trabalho, utiliza-se o método de Pearce & Jarvis (1995) na utilização da 

Análise de Componentes Principais para identificação de quimiounidades e o trabalho de 

Hussain (2007) na utilização da análise de cluster hierárquico aglomerativo. As Máquinas de 

Vetores de Suporte (SVMs) foram aqui utilizadas pioneiramente. Todos estes métodos 

foram aplicados a uma base de dados geoquímicos fornecida pelo Ocean Drilling Program 

(ODP) cuja campanha foi realizada na zona central do Oceânico Pacifico Equatorial, 

próximo ao Havaí. Foram estudadas as variações no teor de elementos químicos (SiO2, 

TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, CaO, P2O5, Sr, Ba) com base no resultado das análises 

geoquímicas obtidas nos testemunhos dos sites 1215 a 1221, culminando num total de 484 

amostras analisadas. Os testemunhos são compostos basicamente de vazas de 

nanofósseis, vazas de radiolários e argila.  

 

RESULTADOS 
A primeira abordagem na definição de quimiounidades levou em conta todas as 

amostras que compõe cada um dos sete testemunhos, objetivando identificar concordâncias 

e discrepâncias entre as quimiounidades identificadas pelos métodos de classificação e as 

unidades litológicas descritas nos relatórios do ODP. O site 1216 é composto por apenas 

argila e por isso não foi objeto desta investigação inicial. Nesta abordagem, a classificação 

gerada pela Análise de Componentes Principais teve 97% de concordância com as 

variações litológicas para o site 1215 e 100% de concordância no site 1217. A utilização de 

gráficos 3D (as duas componentes e a profundidade) foi fundamental para auxiliar na 

visualização do posicionamento das amostras e consequentemente na definição de 

quimiounidades. No estudo do site 1218 a Análise de Componentes Principais mostrou que 

não existe uma diferença geoquímica significativa entre dois litotipos descritos como sendo 

diferentes, vaza de nanofósseis e chalk; os demais 85% das amostras tiveram convergência 

com a litologia descrita. No site 1219, através da Análise de Componentes Principais, foi 

possível perceber que os litotipos classificados como radiolários apresentam significativa 

diferença (devido aos diferentes teores de SiO2, TiO2, Al2O3) e devem ser considerados em 

diferentes quimiounidades, ao contrário do que se considerava na descrição litológica. Neste 

caso a convergência entre as variações litológicas e as unidades quimioestratigráficas é de 

70%. Os resultados do site 1220 e 1221, cujas variações geoquímicas são parecidas, 

apresentaram resultados similares; a convergência com a descrição litológica foi de 80% em 



ambas, sendo mais complexa  no site 1220 onde há em algumas amostras coexistência de 

sílica (proveniente de radiolários) e cálcio (proveniente de cocólitos).     

 A análise de cluster hierárquico aglomerativo teve, em media, 60% de classificações 

coincidentes entre as variações litológicas e aquela gerada pelo cluster nos sete sites 

estudados. Isto ocorre porque a análise de cluster não permite qualquer tipo de 

interpretação, isto é, o resultado é pragmático na definição de uma série de amostras que 

são agrupadas de acordo com um método de mensuração de distância, que neste caso foi a 

correlação. No caso da Análise de Componentes Principais o resultado é um gráfico 

(abscissa x ordenada), onde a forma de agrupamentos é passível de interpretações.  

 A segunda abordagem foi submeter aos métodos de reconhecimento de padrões 

seções constituídas por apenas um tipo de litologia. Neste caso foi selecionada a seção do 

site 1218 composta apenas por vaza de nanofósseis calcários. Os resultados dos métodos 

quantitativos, em consonância com a utilização de gráficos 3D (como ilustrado na figura 

abaixo), se mostraram úteis no auxilio à identificação de duas quimiounidades, baseando-se 

no deslocamento em relação as componentes 1 e 2 das amostras aproximadamente abaixo 

de 120m. 

 

              A.       B. 

                                     
A. Gráfico 3D de variação das amostras em relação as componentes principais 1 e 2;  
B. visão 2D do cubo destacando a profundidade x a componente principal 1 com a 
identificação de duas quimiounidades. 

        

 O método de aprendizagem supervisionada por máquinas de vetores de suporte 

(SVMs) foi utilizado, ainda em fase de testes, para classificar o site 1216, que é 

completamente composto por argila, através de um set de treinamento composto pelos  

sites 1215 e 1217. Neste caso, o índice de acerto foi de 87%, isto é, das 32 amostras que 

compõem o site 1216, 28 foram classificadas corretamente com base no treinamento com 

os sites 1215 e 1217. É necessário avaliar este resultado levando em conta um estudo 

1

2



quimioestratigráfico complementar ao estudo litoestratigráfico, para melhor avaliar o índice 

de acertos e erros. 

 

CONCLUSÃO 
 Os métodos aqui adotados se mostraram boas ferramentas no auxílio à definição de 

quimiounidades, e a integração dos mesmos, poderão tornar o processamento de dados 

geoquímicos uma poderosa ferramenta, tanto para elucidar aspectos de difícil análise com 

métodos manuais, quanto para tornar mais rápido o processo de análise estratigráfica.      
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo analisar as concentrações de mercúrio na 
comunidade fitobentônica da Lagoa Rodrigo de Freitas (RJ), composta pelas macroalgas 
Chaetomorpha brachygona H., Cladophora vagabunda (Linnaeus) van de Hoek , 
Rhizoclonium riparium(Roth) Kütz. ex. Harv. , Ulva clathrata (Roth) Grev., Ulva flexuosa 
(Wulfen) J. Agardh subsp. flexuosa e Polysiphonia subtilissima Mont. e pela macrófita 
aquática Ruppia maritima L..  Foram efetuadas duas coletas: em fevereiro 2007 (durante um 
evento de dragagem) e outra em julho de 2007 (após o evento de dragagem). Na primeira 
campanha, as concentrações de Hg na macrófita variaram de 15 a 65 ng.g-1. Nas algas as 
concentrações variaram de 15 a 47 ng.g-1. Na segunda campanha, foram obtidas de 
maneira geral maiores concentrações de Hg. A variação de Hg nas algas foi de 13 a 109 
ng.g-1  e na macrófita de 13 a 134 ng.g-1. A partir dos resultados percebe-se que a macrófita 
apresentou maior tendência de acumular Hg do que os demais organismos em resposta ao 
impacto da dragagem, sugerindo que a R. maritma pode ser uma boa bioindicadora de 
contaminação por Hg. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hg, algas, Ruppia Marítima 
 
 
ABSTRACT 
Mercury concentrations were determined in the phytobenthic community of the Lagoa 
Rodrigo de Freitas (RJ), composed by Chaetomorpha brachygona H., Cladophora 
vagabunda (Linnaeus) van de Hoek , Rhizoclonium riparium(Roth) Kütz. ex. Harv., Ulva 
clathrata (Roth) Grev.,Ulva flexuosa (Wulfen) J.Agardh subsp.flexuosa, Polysiphonia 
subtilissima Mont. and the aquatic macrophyte Ruppia maritima L. Two samplings were 



carried out, one in February 2007 (during a dredging event) and another in July 2007 (after 
the dredging event). In the first sampling, the macrophyte concentrations of Hg ranged from 
15 to 65 ng g-1, whereas algae concentrations ranged from 15 to 47 ng g-1. In the second 
sampling, higher concentrations of Hg were generally obtained. The Hg variability for algae 
was 13 to 109 ng g-1, while macrophytes showed concentrations from 13 to 134 ng g-1. The 
results indicate that macrophytes accumulate more dredging-derived Hg than any other 
species, suggesting that R. maritma may be a good bioindicator of contamination by Hg. 

 
 
KEYWORDS: Hg, algae, Ruppia Marítima 
 
 
INTRODUÇÃO 

Tem se evidenciado um aumento da utilização de espécies aquáticas como 
ferramentas indicadoras da qualidade ambiental, pois sua utilização se baseia nas respostas 
dos organismos em relação a estímulos do meio onde vivem, sejam esses estímulos 
naturais ou antropogênicos (MATTHEWS et al., 1982). Entretanto poucos estudos no Brasil 
têm avaliado a aplicabilidade de organismos fitobentônicos como biomonitores, como por 
exemplo, Amado Filho et al. (2004 e 2008) e Lacerda et al. (1992).   

Inserida em um dos maiores centros urbanos do país, a Lagoa Rodrigo de Freitas 
sofre com o grande impacto ambiental gerado pela urbanização de seu entorno, 
principalmente devido ao lançamento de esgoto clandestino. Os elevados índices de 
contaminação dos sedimentos superficiais da Lagoa Rodrigo de Freitas obtidos por Loureiro 
et al. (2008 e 2009) sugerem que maiores estudos sobre o nível de contaminação da biota 
da lagoa são necessários. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 
concentração de mercúrio no fitobentos da Lagoa Rodrigo de Freitas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para efetuar o levantamento foram realizadas duas coletas de material biológico com 

ajuda de coletores fabricados com tubos de PVC e garras de teflon. A primeira coleta foi 
realizada no verão durante o início da dragagem ocorrida na Lagoa e a segunda no inverno 
após o término da dragagem, nas quais foram amostrados 7 e 10 pontos fixos 
respectivamente (Fig. 1). 

 
F i g u r a  1 :  M a p a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  e s t a ç õ e s  

 
O material biológico foi dividido em 2 grupos, um composto pelas macroalgas e outro 

pela macrófita Ruppia marítima L. Sendo que o primeiro grupo foi dividido em 3 subgrupos 
respectivos: (i) reunindo as clorófitas filamentosas Chaetomorpha brachygona H., 
Cladophora vagabunda (Linnaeus) van de Hoek e Rhizoclonium riparium(Roth) Kütz. ex. 
Harv. e (ii) as talófilas Ulva clathrata (Roth) Grev. e Ulva flexuosa (Wulfen) J.Agardh 
subsp.flexuos  e (iii) a rodófita Polysiphonia subtilissima Mont. 



Para extração de Hg foram adicionados a amostras secas com cerca de 2 g, 4 mL de 
peróxido de Hidrogênio, 15 ml de ácido Nítrico e 5 ml de ácido Clorídrico. As amostras foram 
colocadas em banho-maria a 600C durante 3 horas. Após a digestão das amostras, o 
material foi transferido para tubos de polietileno e centrifugado a 3.000 RPM durante 10 
minutos.  A concentração de mercúrio foi determinada no extrato resultante através de 
absorção atômica de vapor frio por um analisador Bacharach modelo COLEMAN-50D. 
 
RES UL T AD OS E  DIS CUSSÃ O 

As concentrações de Hg na macrófita R. maritima L. na primeira campanha variaram 
de 23 a  65 ng.g-1 (Quadro I). Sendo a maior concentração encontrada na estação A6, 
localizada na porção SE da lagoa próximo a duas galerias de água pluvial e de esgoto. 

As concentrações nas macroalgas variaram de 15 a 47 ng.g-1 e a maior concentração 
foi encontrada em Polysiphonia na estação B2 também localizada próxima a uma das 
galerias da lagoa. 

Quadro II: Concentrações de Hg da segunda campanha. 
LD = limite de detecção. 

 

Quadro II: Concentrações de Hg da primeira 
campanha. LD = limite de detecção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A concentração média de Hg para os grupos na primeira campanha foi de 37 ± 26 ng.g-1 

para a macrófita, 28 ± 13 ng.g-1 para a Polysiphonia e 25 ± 14 ng.g-1 para Chaetomorpha, 
Cladophora e Rhizoclonium riparium.  

Estações Estações 

 

Hg (ng.g-1 
amostra seca) 

B1 TALÓFILAS 99 
A7 CLORÓFITAS  

FILAMENTOSAS 
53 

A5 CLORÓFITAS  
FILAMENTOSAS 

23 

A9 CLORÓFITAS  
FILAMENTOSAS 

81 

B1 CLORÓFITAS  
FILAMENTOSAS 

14 

A3 CLORÓFITAS  
FILAMENTOSAS 

109 

B3 CLORÓFITAS  
FILAMENTOSAS 

13 

A4 RODÓFÍCEA  14 
A6' MACRÓFITA 70 
A2 MACRÓFITA 64 
A1 MACRÓFITA 69 
A5 MACRÓFITA 49 
A11 MACRÓFITA 69 
A8 MACRÓFITA 27 
A6 MACRÓFITA 25 
A7 MACRÓFITA 75 
A3 MACRÓFITA 134 
A9 MACRÓFITA 64 

 LD 4 

Estações Estações Hg  (ng.g
-1

) 

amostra seca) 

B3 MACRÓFITA 43 
A9 MACRÓFITA 23 
A4 MACRÓFITA 56 
A6 MACRÓFITA 65 
B2 RODOFÍCEA  47 
B5 RODOFÍCEA  20 
B3 RODOFÍCEA  15 
B6 RODOFÍCEA  41 
B1 RODOFÍCEA  24 
A4 RODOFÍCEA  21 
B1 CLORÓFITAS  

FILAMENTOSAS 35 
B5 CLORÓFITAS 

 FILAMENTOSAS 15 
 LD 4 



Na segunda campanha, foram obtidas de maneira geral maiores concentrações de Hg 
no fitobentos. A variação de Hg em nas algas foi de 13 a 109 ng.g-1 e na Ruppia de 13 a 134 
ng.g-1 (Quadro II), sendo os valores mais altos correspondentes às amostras coletas na 
estação A3, situada na porção NE da lagoa próximo à área dragada e a uma das entradas 
de água fluvial e de esgoto da lagoa. A concentração média de Hg para a segunda 
amostragem foi de 65 ± 30 ng.g-1 para a macrófita e 49 ± 40 ng.g-1 para as clorófitas 
filamentosas. 

A partir dos resultados obtidos percebe-se que macroalgas e macrófitas possuem 
comportamentos distintos em relação à exposição a contaminantes como o mercúrio. Estas 
diferenças segundo Kennish (2000) podem estar relacionadas à toxicidade que cada metal 
apresenta para um dado organismo, ou seja, cada organismo possui características 
intrínsecas que regulam sua necessidade e habilidade para eliminar essas substâncias. 
Além dessas características típicas, outras como a idade, tamanho e tipo de tecido 
analisado, também são capazes de influenciar as variações nas concentrações de Hg 
encontradas intra e interespecificamente, pois a idade e tamanho do organismo analisado 
refletem o tempo de exposição deste ao contaminante presente no ambiente, enquanto o 
tipo de tecido analisado pode indicar a habilidade do organismo de estocar o metal em 
regiões favoráveis ao seu metabolismo (Lacerda e Rezende 1986). 

A comparação das concentrações de Hg de Ruppia maritima da segunda campanha 
com a distribuição de Hg no sedimento superficial obtida por Loureiro et al. (2008), mostra 
que a distribuição de Hg na macrófita segue um padrão bastante parecido com a distribuição 
de Hg no sedimento superficial da lagoa. Além disto, os resultados sugerem que esta 
espécie seria uma boa bioindicadora de contaminação por Hg já que apresentou maior 
sensibilidade a um evento de dragagem, que é capaz de alterar a distribuição do metal nos 
sedimentos da lagoa.  
 
CONCLUSÃO 

Em determinados pontos da lagoa as galerias de água pluvial e esgoto são 
potenciais fontes de Hg influenciando nas concentrações nos organismos. 

A partir dos resultados percebe-se que a macrófita apresentou uma leve tendência a 
acumular Hg do que os demais grupos e também maior sensibilidade de resposta ao 
impacto causado pela dragagem efetuada em fevereiro de 2007, em toda extensão da raia 
de remo da Lagoa (estação A3). 
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RESUMO 
Análises geocronológicas U-Pb usando LAM-MC-ICPMS são fundamentais para o 
estudo da evolução de bacias sedimentares e geocronologia (determinação de 
idades máximas de sedimentação) de rochas sedimentares. A metodologia tem sido 
aplicada rotineiramente no Laboratório de Geocronologia da UnB e aqui são 
apresentados resultados que permitem  melhor compreender a evolução geológica 
da Faixa Brasília. Os resultados mostram que os grupos Paranoá e Canastra 
representam seqüências de margem passiva depositadas na margem do continente 
São Francisco-Congo. O Grupo Vazante apresenta padrão de proveniência 
semelhante aos dois grupos mencionados anteriormente, mas resultados Sm-Nd em 
sedimentos do topo do grupo mostram a participação de fontes mais jovens, 
possivelmente derivadas do Arco Magmático de Goiás. Por outro lado, os 
sedimentos originais dos grupos Araxá e Ibiá mostram uma grande participação de 
zircões derivados de fontes Neoproterozóicas, o que demonstra que essas unidades 
representam seqüências sin-orogênicas, do tipo “fore-arc” ou “back-arc”. O padrão 
de proveniência para as rochas do Grupo Bambuí demonstram que se trata de uma 
seqüência pelito-carbonática mais jovem que 600 Ma, representando portanto uma 
bacia de foreland em relação a Faixa Brasília. 
 
Palavras-Chave: LAM-MC-ICPMS, zircão detrítico, Neoproterozóico, Faixa Brasília 
 

ABSTRACT 
The U-Pb geochronological method using LAM-MC-ICPMS represents an important 
tool to investigate the geological evolution of sedimentary basins, as well as its 
geochronology, through the determination of upper limits for the depositional ages of 
detrital sedimentary rocks. The method has been applied in the Geochronology 
Laboratory of the Universidade de Brasília, and in this study, a brief review of the 
provenance data for the sediments of the Neoproterozoic Brasília Belt is presented 
and their significance for the evolution of the orogen is discussed.  The results 
indicate that the Paranoá and Canastra Groups represent passive margin sequences 
formed along the western margin of the São Francisco-Congo continent. The 
Vazante Group presents similar provenance patterns, although Sm-Nd isotopic 
results suggest that its upper portions had contributions from younger 
(Neoproterozoic) sources, possibly from the Neoproterozoic Goiás Magmatic Arc. On 
the other hand, metasediments of the Araxá and Ibiá groups contain an important 
proportion of material derived from Neoproterozoic sources, demonstrating that they 
represent syn-orogenic basins. The provenance pattern of the Bambuí Group is 
marked by an important Neoproterozoic component, showing that it constitutes a 



sedimentary sequence which is younger than 600 Ma, representing a foreland basin 
to the Brasília Belt. 
 
Keywords: LAM-MC-ICPMS, detrital zircon, Neoproterozoic, Brasília Belt 
 
 1. INTRODUÇÃO 

Micronálises geocronológicas pelo método U-Pb em grãos de zircão de 
sedimentos detríticos têm sido usadas rotineiramente para estudos de evolução de 
bacias sedimentares e estabelecimento de limites máximos para a idade de 
sedimentação de sedimentos detríticos, especialmente em bacias sedimentares 
onde informações geocronológicas tais como conteúdo fossilífero e intercalações de 
rochas vulcânicas estão ausentes. No presente trabalho apresentamos a 
metodologia de análise por LAM-MC-ICPMS (“Laser Ablation Microprobe – Multi 
Collector – Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer”) utilizada no Laboratório 
de Geocronologia da Universidade de Brasília, bem como sua aplicação em 
sedimentos detríticos de diversas unidades da Faixa Brasília. Os dados 
geocronológicos são discutidos bem como seu significado  para a compreensão da 
história geológica do orógeno. As principais unidades investigadas são:  Grupo 
Paranoá, Grupo Vazante, Grupo Ibiá, Grupo Araxá, Grupo Canastra, Grupo Serra 
Dourada, Fm Jequitaí, Grupo Bambuí e sedimentos do Arco Magmático de Goiás. 

 
2. RESULTADOS 
Os padrões de proveniência dos Grupos Paranoá e Canastra são semelhantes 

e marcados por fontes de idade Paleoproterozoica (entre 2,0 e 2,2 Ga) e 
Mesoproterozóica (1.1-1.2 Ga). Os zircões mais jovens têm idades de ca. 1.0 Ga, 
que representa a idade máxima de deposição dos sedimentos originais. Fontes 
dessas idades são conhecidas no Cráton São Francisco-Congo. Dessa maneira, os 
padrões são compatíveis com a interpretação de que essas unidades representam 
seqüências de margem passiva, depositadas ao longo da margem do Cráton do São 
Francisco-Congo, conforme já sugerido anteriormente por Pimentel et al. (2001). O 
Grupo Vazante apresenta padrões de proveniência semelhantes aos dos grupos 
Paranoá e Canastra com picos principais em 2.1-2.2 Ga e 1.1-1.2 Ga. Os zircões 
mais jovens apresentam idades de ca. 0.9 Ga o que estabelece o limite superior 
para a deposição dos sedimentos originais do Grupo Vazante. Idades modelo Sm-
Nd para a Fm Lapa, no topo, entretanto, apresentam valores de ca. 1.6-1.7 Ga, o 
que significa contribuição de fontes mais jovens (Arco Magmático de Goiás?) ao 
menos para as unidades de topo do Grupo Vazante. Conglomerados e quartzitos da 
região da Serra Dourada também apresentam padrões de proveniência compatíveis 
com deposição em ambiente de margem passiva, com predomínio de fontes 
Paleoproterozóicas e pequena contribuição de fontes arquenas. Por outro lado, os 
metassedimentos pelíticos dos grupos Araxá e Ibiá apresentam padrões de 
proveniência distintos dos descritos anteriormente, com importantes contribuições de 
fontes Neoproterozóicas. Os zircões mais jovens , de ca. 640-630 Ma, mostram que 
essas bacias não são bacias de margem passiva e não correspondem a equivalents 
de águas mais profundas dos grupos Paranoá e Canastra. A presença importante de 
zircões Neoproterozóicos e idades modelo de Sm-Nd jovens (ca. 1.2-1.3 Ga) 
mostram que os sedimentos originais depositaram-se em bacias “sin-orogênicas”, 
provavelmente do tipo “fore-arc”ou “back-arc”.  

A análise de zircões detríticos das diversas formações do Grupo Bambuí, 
desde a Fm. Sete Lagoas, na base, até a Fm Três Marias, no topo, mostra que a 



deposição do Grupo Bambuí aconteceu, mais provavelmente no limite 
Precambriano-Cambriano, e ele representa uma sequência de “foreland” relacionada 
a um evento tectônico de ca. 530 Ma, que vem recentemente sendo relatado na 
porção oeste da Faixa Brasília  

 
3.CONCLUSÕES 
Os dados apresentados demonstram que as diferentes unidades de rochas 

sedimentares que constituem a Faixa Brasília têm distintos significados 
geotectônicas e foram provavelmente depositadas em épocas e ambientes distintos, 
durante o Neoproterozoico. Os grupos Paranoá e Canastra representam seqüências 
de margem passiva, os Grupos Ibiá e Araxá são sequências sin-orogênicas e o 
Grupo Bambuí representa uma espessa sequência do tipo foreland. 
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RESUMO 
 As análises das concentrações dos principais metais pesados e as distribuições nos 
perfis dos sedimentos de fundo do alto rio Tietê foram utilizadas para determinar suas 
possíveis origens com respeito às frações geoquímicas. O método utilizado envolveu 
normalizações geoquímicas sucessivas das frações orgânica, litófila ou clástica, carbonática 
e outras possivelmente associadas às influências antrópicas. Foi verificada a influência 
litófila à montante da bacia de drenagem e um pouco mais a jusante, a associação com a 
matéria orgânica, não sendo observado qualquer tipo de influência antrópica significativa 
nas amostras superficiais. 
 
Palavras-chave: metal pesado, alto rio Tietê, geoquímica, sedimento de fundo. 
 
 
ABSTRACT 

Heavy metal analysis were led on vertical profiles of bottom sediments from upper 
Tietê River basin to determine the possible sources of the sediments as related to their 
geochemical fractions. A successive normalization method was applied to organic, lithophile, 
carbonates and unknown fractions. The normalized data for the main heavy metals were 
correlated at upper basin with the lithophile fraction with affinity to the clastic and detrital 
materials and with the organic fraction at downstream direction. No significant anthropogenic 
relationships could be observed on the top sediment profile. 
 
Key words: heavy metal, Tietê upper basin, geochemical, bottom sediment. 
 
INTRODUÇÃO 
 Os metais pesados podem ser encontrado sob diferentes formas químicas nos 
principais compartimentos do ambiente (atmosfera, água, solos, sedimentos e organismos 
vivos), sempre associados a um alto fator de enriquecimento e as baixas taxas de remoção. 
Em termos fluviais eles se concentram principalmente na carga particulada, associados aos 
sedimentos de fundo e em suspensão (Elderfield et al., 1990; Sholkovitz, 1992; Mortatti et 
al., 2002). Estudos geoquímicos dos sedimentos fluviais, normalmente conduzidos em perfis 
de profundidade, permitem uma avaliação histórica da origem e distribuição dos mesmos na 
área de drenagem. De acordo com a literatura, atividades naturais e antrópicas podem 
contribuir para acumulação de metais pesados nos sedimentos de fundo (Sanei et al., 2001).  
 As distribuições e quantificações dos metais pesados em sedimentos fluviais são 
normalmente baseadas nas concentrações obtidas a partir das extrações totais e 
comparadas com a caracterização do fundo geoquímico natural (Salomons & Forstner, 
1984), enquanto que as origens dessas espécies químicas estão relacionadas com as 
frações geoquímicas que envolvem os materiais litófilos, carbonáticos, orgânicos e outros de 
influência possivelmente antrópica.   
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O presente trabalho teve por objetivo identificar as possíveis origens dos principais 
metais pesados, nos perfis de distribuição em profundidade dos sedimentos de fundo da 
bacia do alto rio Tietê, com a utilização de normalizações geoquímicas sucessivas.  
 
ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do alto rio Tietê, com 5.985 km2, localizada na zona climática subtropical 
entre as latitudes 23°23’ e 23°33’ S e longitudes 45°50’ e 47°01’, abrange a parte superior 
do Rio Tietê, desde as suas cabeceiras até a barragem do Reservatório de Pirapora, numa 
extensão de 133 km, sendo composta por 34 municípios e quase 20 milhões de habitantes, 
correspondendo a uma das maiores densidades populacionais do mundo (Figura 1).  

 
Figura 1. Localização da bacia do rio Tietê e estações de amostragem (1- Ponte Nova, 2-

Biritiba, 3- Mogi das Cruzes). 
 

 A maior parte da área de drenagem se encontra assentada em terrenos 
sedimentares do Cenozóico, compreendendo os depósitos terciários da bacia de São Paulo 
e as coberturas aluviais do quaternário, sendo toda essa região contornada por terrenos 
cristalinos. Em termos de vegetação, podem ainda ser observados alguns fragmentos do 
maciço florestal atlântico e em menor escala área de matas ligadas a Serra da Cantareira. 
Já se tornam marcantes as derivações ambientais promovidas pela ação antrópica na 
região. Os principais solos encontrados na bacia de drenagem resumem-se ao Argissolo e o 
Latossolo (Embrapa, 2006). 

MATERIAL E MÉTODOS 
As amostragens dos sedimentos de fundo do alto rio Tietê foram realizadas em 

triplicata nos perfis de profundidade utilizando um amostrador tipo torpedo. Os perfis 
coletados foram congelados até o fatiamento em laboratório, a cada 1 cm. As amostras 
foram secas ao ar, peneiradas para a fração fina de 63 μm. As análises químicas dos 
principais metais pesados nos sedimentos de fundo foram realizadas usando um ICP-OES 
após a extração total por fusão alcalina (Samuel et al., 1985). 

O método de normalização geoquímica sucessiva, proposto no presente trabalho, 
tem por base o esquema de normalização simples utilizada por Sanei et al. (2001) em 
sedimentos de fundo do lago Pigeon, no Canadá, em quatro frações principais: orgânica, 
representada pela matéria orgânica (MO), carbonáticos ou ácido solúveis, representado por 
0,5.(Ca+Sr), litófilos ou clásticos, envolvendo detritos minerais relacionados aos fragmentos 
de rochas e solos, representados pelo Al e outros de possível influência antrópica, ligados 
aos aportes atmosféricos e potencial redox. De acordo com esse procedimento, cada fração 
deve ser eliminada com a normalização dos dados brutos pelos parâmetros geoquímicos 
que representam cada uma dessas frações.  

A diferença principal entre esse método e o proposto é que no método de 
normalização simples, após a eliminação de cada fração, as normalizações retornam aos 
dados brutos, restando sempre o acréscimo da fração anterior, o que dificulta a observação 
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gráfica, enquanto que, quando é empregada a normalização sucessiva em cima do 
resultado de cada normalização, esse “ruído” desaparece. Cabe salientar ainda que o 
método de normalização simples avalia a possível origem dos metais nos sedimentos com 
base na distribuição gráfica ao longo do perfil estudado, comparando os dados antes e 
depois das normalizações. O presente método, além das normalizações sucessivas, calcula 
os coeficientes de correlação de Pearson (ρ) para as normalizações, os quais são 
comparados entre si a cada 10 cm ao longo do perfil de profundidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A Figura 2 apresenta graficamente os resultados finais das normalizações 
sucessivas para os pontos de amostragem no alto rio Tietê. 
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Figura 2. Variações em perfis de profundidade dos principais metais pesados nos 
sedimentos de fundo do alto rio Tietê, normalizados sucessivamente para as frações 
orgânica, carbonática e litófila. 
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Pode ser observado no ponto de amostragem em Ponte Nova, que para a maioria 
dos metais pesados estudados, a origem está no material litófilo, resultado dos processos 
erosivos dos solos da bacia e material de origem vegetal, com excessão de Co, Cr e Zn, que 
se mostraram preferencialmente originários da fração orgânica e carbonática. Já para a 
estação de Biritiba, mais a jusante, a fração orgânica foi predominante de acordo com as 
normalizações sucessivas. Para a estação de amostragem em Mogi das Cruzes, ainda mais 
a jusante, Co e Pb  se mostraram associados à fração orgânica ao longo de todo o perfil de 
sedimento de fundo analisado, enquanto Zn, Cd e Ni, além da predominância dessa fração 
nos 10 cm superficiais, ainda se mostraram oriundos de outra fração embora com 
observações não significativas. Características distintas puderam ser verificadas para os 
demais metais estudados, com predomínio de fração carbonática em profundidade para o 
Cu e superficial para o Cr. As influências tipicamente antrópicas, devido aos aportes 
atmosféricos, potencial redox e outros, que normalmente são significativos nos primeiros 5 
cm, não foram observados nesse estudo. 

 
CONCLUSÃO 
 As distribuições dos metais pesados nos sedimentos de fundo fluvial ao longo dos 
perfis de profundidade estão associadas às variabilidades naturais do ecossistema e as 
contribuições das atividades antrópicas, sendo dessa forma impraticável a identificação das 
possíveis origens desses elementos na amostra bruta. O método de normalizações 
sucessivas mostrou ser adequado a esse tipo de informação, numa fase preliminar de 
análise das concentrações, sem referência aos diversos tipos de extrações incluindo até as 
seqüenciais. Para o caso do alto rio Tietê, foi possível verificar a influência litófila à montante 
da bacia de drenagem e um pouco mais a jusante, a associação com a matéria orgânica, 
não sendo possível observar qualquer tipo de influência antrópica nos primeiros 5 cm de 
profundidade.  
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ABSTRACT  
This study evaluates the effects of deforestation and land-use change on stream 
water chemistry in the Subandean Amazon as compared to natural controls. 
Dissolved major and trace elements were determined for streams from 48 
independent watersheds with varying morphology, bed rock composition and forest 
cover extent (pristine to highly exploited). Associations between physical and 
chemical variables were investigated through multivariate statistics. We found no 
evidence that deforestation and land-use change have caused alterations in water 
chemistry in the studied Amazonian upland. In fact, average watershed elevation was 
the best predictor for most dissolved solutes. Thus, natural controls dominate water 
chemistry but minor effects from land use, particularly on stream K concentrations, 
may be occluded owing to the natural spatial variability.  
 
 
KEYWORDS: deforestation; tropical forest; potassium; multielement analysis 
 
INTRODUCTION 
Deforestation and land-use change is a serious threat to the Amazon ecosystem and to 
global sustainability. It causes loss of genetic diversity, changes in water and gas fluxes and 
degradation of land and waters. The pressure from humans is increasing at a high rate and 
resulting in an escalating amount of deforested area partly utilized for agriculture and 
livestock but to a large degree abandoned due to unsatisfactory yields. One of the actively 
expanding deforestation fronts is situated along the slopes of the eastern Andes (Achard et 
al., 1998; Lepers et al., 2005). Deforestation in this part of the Amazon is mainly caused by 
small-scale subsistence agriculture (Achard et al., 1998). Currently, both local and newly 
migrated farmers clear and cultivate increasingly steep sloping land in remote forest areas. 
The Andean Amazon is a hydrogeochemically very important part of the Amazon Basin 
(Stallard, 2002). It is geologically young, petrologically diverse and tectonically active. It is a 
massive supplier of soluble and suspended materials to streams and rivers and even in the 
downstream Amazon it is the main source of river-transported chemical and physical 
components. Deforestation in the Andean Amazon has thus the potential to alter both local 
and regional hydrochemical and hydrophysical conditions. The objective of this study was to 
investigate if deforestation and subsequent transformation into agricultural land have caused 
changes in stream water chemistry that are significant in comparison to the spatial 
hydrogeochemical variability in the Subandean Amazon. 
 
METHODS 
The area studied is situated in the Peruvian highland jungle (selva alta) in the Department of 
San Martín, and is part of the Subandean Cordillera of the western Amazon Basin. The 
streams in this area are headwaters to the Huallaga River, a tributary to the Marañon River 
that together with the Ucayali forms the Amazon River. The relief is highly variable (ca 250-3 
000 masl) and consists of floodplains, hills and steep, dissected mountains. The climate is 
tropical hot and humid. Mean annual precipitation is 1 500 mm in the valleys but rainfall 
increases up to 4 000 mm in the mountainous parts (Escobedo Torres 2004). The 
precipitation is bimodal with higher rainfall amounts in February to April and October to 
December. The Subandes, constitutes the transition zone between the Eastern Andean 
Cordillera and the Amazon plain. In the studied area it is principally composed by Cenozoic 
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sandstone and siltstone rich in carbonate and evaporite deposits (Hermoza et al., 2005). 
Soils are mainly Entisols and Inceptisols, both dystric and eutric, of varying dephts. No 
industrial activities, mining, gold extraction or gold processing activities had taken place in 
the area at the time of the study. 
 
Stream water chemistry was analyzed for 48 independent watersheds in two River Basins. 
The sampling was carried out in November and December 2005. Dissolved major and trace 
elements (Al, As, Ba, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Si, Sr, Tl, U and Zn) were determined by 
ICP-MS. In situ measurements of pH, electric conductivity, dissolved oxygen and water 
temperature were carried out. In addition, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, SO4

2-, Cl-, HCO3
-, NO3

2-, NO2
-, 

NH3
+, PO4

3-, DOC and TSS were determined by conventional laboratory techniques. The 
sum of major ions, TZ+, and non evaporitic Ca and Na were calculated.  
 
The extents of the studied watersheds were delineated in a geographical information system 
(GIS; ArcMap 9.1) using TauDEM 3.1 (David Tarboton, Utah State University, USA) and a 
digital elevation model (DEM) of 90 m resolution. The DEM was also used to calculate 
topographical features (elevation range, average elevation and average slope). Digitalized 
lithological maps were used to calculate the percentage of geological formations for each 
watershed (Castro Medina, 2004). Land cover was digitally classified by a visual analysis of 
SPOT satellite images (SPOT © CNES (2004, 2005), distribution Spot Image S.A). Land 
cover was divided into two classes, forested and deforested. The “forest” class includes both 
intact and disturbed forest, such as selectively logged, since these classes were spectrally 
inseparable. The deforested class includes a wide range of land uses such as infrastructure, 
swidden fields, crops, pastures and regenerating vegetation that has not yet developed the 
structure and composition of a mature forest. The percentage forest cover for each 
watershed was calculated in GIS. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Physical characteristics 
The area of the studied watersheds varied between 1 and 287 km2 (median 18 km2). 
Sampling sites were located on elevations ranging from 262 to 1124 masl. The median of 
average watershed elevation and slope was 799 masl and 14.0° respectively and the median 
elevation range was 1073 m. The extent of forest cover varied between 7 and 99 % (median 
40 %). 
 
Chemical characteristics 
The sampled waters were dominated by carbonate dissolution. pH was moderately alkaline 
(median pH 8.2) and showed little variation between the watersheds. In contrast, the range of 
dissolved ions (TZ+) was large (ca 2 000 to over 15 000 µeq/L) and reflect the variation in 
contribution of major and trace evaporitic deposits to the lithology. 92% of the watersheds 
had TZ+ concentrations above 3 000 ueq/L which according to Stallard and Edmond (1983) is 
characteristic for water that drain massive evaporites. A comparison between base cations in 
the study area, the world average and other locations in the Amazon basin can be seen in 
Table 1.  

 
Effects of deforestation on stream water 
Forest cover showed weak or no correlation with the majority of the water chemistry 
variables. However, there was a strong negative correlation between stream water K and 
forest cover (Spearman correlation coefficient, rs= -0.8) indicating on an increased leachage 
of this solute with increasing share of deforested area (Figure 2a). However, forest cover was 
also highly associated with relief. The deforested extent increased with lower average 
elevation of the watersheds (rs= 0.8). In fact, the relief showed a stronger co-variation with K 
(rs= -0.9; Figure 2b) and several other chemical variables (e.g. Mn, U, Mg, HCO3) than forest 
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cover. The relationship between the 15 independent predictor variables (topographical 
indices, geological formations and forest cover) and the 32 dependent analytical variables 
(stream water chemistry) were further investigated by partial least squares regression 
(PLSR). The dependent variables that were best explained by the PLSR model were K, Mn, 
Sb and U and the two most important dependent variables were average watershed 
elevation and forest cover. Multiple linear regressions were run for these chemical variables 
to enable the assessment of the relative importance between average watershed elevation 
and forest cover. Despite the fact that these physical variables were correlated, it was 
possible to estimate stable multiple linear regression models with only these two predictors. 
Watershed average elevation best explained K, Mn and U while forest cover was not a 
significant predictor for these variables (p>0.05). 
 

Table 1. Average concentrations (umol/L) of major cations and TZ+ (ueql/L) in stream 
waters. Table from Sobieraj et al. (2002), partly modified and with the addition of the results 

of this study. 
 World 1) Upper 

Amazon 
Mainstream 
at Iquitos1) 

Lower 
Amazon 

Mainstream 
at Obidos1) 

Upper 
Madeira 
Basin, 

Bolivia2) 

Subandean 
River Basin 

Pichis, 
Peru3) 

Subandean 
River 

Basins, 
Peru (this 

study) 
Na 223 278 63 87 154 1600 
K 33 29 21 34 35 86 

Mg 130 97 40 119 114 285 
Ca 335 477 129 182 655 1729 
TZ+ 1186 1454 422 723 1726 5712 
1) (Stallard and Edmond, 1983) 
2) (Seyler et al., 1998) 
3) (Sobieraj et al., 2002) 

 
Previous studies have shown that deforestation causes leaching of major ions such as K, Na, 
SO4 and Cl (Ballester et al., 2003; Forti et al., 2000), changes in  nitrogen and phosphorous 
cycles (Neill et al., 2001), and, as indicated in the mouth of the Amazon river, leaching of Mg, 
Cu, As and Ni (Seyler and Boaventura, 2001). None of these effects were identified in this 
study which is in line with a soil study carried out in the same area (unpublished results, 
Lindell et al.). The soil data did not reveal any differences in soil chemistry between primary 
forest soil and soil under agricultural use. However, elevated K and NO3 concentrations were 
identified after slash and burn. According to the results of this study, these temporal effects 
on soil chemistry do not seem to affect stream water chemistry in comparison to the natural 
variability. The higher concentrations of dissolved elements with lower average elevation of 
the watersheds are likely to be caused by the longer and deeper flow paths at lower 
elevations in combination with the larger share of more easily weathered sedimentary 
bedrock (e.g. conglomerate). In addition, the climate is drier in the valleys, and increasingly 
so closer to the outlet (lower average elevation), causing a larger influence on stream flow 
from ground water. Thus, it is likely that the lithology and hydrology which both are related to 
topography control stream water concentrations of most dissolved major and trace elements. 
 
CONCLUSIONS 
Average watershed elevation was the strongest predictor for dissolved elements in stream 
water. We did not find any evidence that deforestation and land-use change have caused 
alterations in water chemistry in the studied Amazonian upland in comparison to the spatial 
geochemical variation. Minor effects, especially on stream K concentrations, may however 
be occluded owing to this natural variability. This study shows that it is essential to include 
indices of natural controls such as lithology and topography in hydrochemical surveys to not 
misinterpret the influence of anthropogenic activities, especially in regions such as the 
Subandean, where these factors can be highly variable. 
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Figure 2. K (ppm) versus a) forest cover (%) and b) average watershed elevation (masl) 
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RESUMO 
 As concentrações dos metais pesados, Cr, Cu, Co, Ni, Zn e Pb foram determinadas 
nos sedimentos em suspensão ao longo da bacia do rio Piracicaba (SP) coletados durante o 
período chuvoso de Janeiro de 2005, sendo os metais pesados extraídos por fusão alcalina. 
Os resultados mostraram um aumento de Zn, Cr, Ni, Cu e Pb à jusante na bacia, com 
exceção do Co, que permaneceu invariável. Os transportes específicos de Zn, Cr e Ni (79,9, 
33,3 e 20 kg km-2 a-1, respectivamente) foram superiores quando comparados com outras 
regiões industrializadas do mundo. Correlações significativas foram observadas entre a 
matéria orgânica e Cr, Cu e Co, enquanto que Ni e Pb se associaram às frações de Fe2O3. 
As classes de poluição, de acordo com o índice de geo-acumulação (Igeo) se mostraram 
variáveis de média à forte para Zn em toda a bacia, onde a poluição doméstica é mais 
intensa e de moderada para Cr e Ni à jusante da parte central da bacia, caracterizada pela 
cultura da cana-de-açucar. 
 
Palavras-chave: metais pesados, rio Piracicaba, sedimentos em suspensão, poluição 
 
 
ABSTRACT 

Concentrations and fluxes of the particulate heavy metals like Cr, Cu, Co, Ni, Zn e Pb 
were determined along the Piracicaba River basin, São Paulo State, Brazil. River suspended 
sediments were sampled during January 2005 (flood period) and analyzed for the total heavy 
metal concentrations after alkaline fusion procedure. The average concentrations showed a 
significant increase pattern from upstream to downstream for Zn, Cr, Ni, Cu and Pb, except 
for Co in which only a small variation was noted. The specific fluxes of Zn, Cr and Ni were 
slightly higher (79.9, 33.3 and 20 kg km-2 y-1, respectively) in comparison to other 
industrialized regions in the world. Significative correlations between organic matter and Cr, 
Cu and Co were observed, while Ni and Pb were significatively correlated with Fe oxide. The 
geo-accumulation index revealed a medium to strong pollution for Zn in the entire basin and 
moderate pollution for Cr and Ni in downstream direction around an important area covered 
by sugar-cane plantations and influenced by domestic sewage. 
 
Key words: heavy metal, Piracicaba River basin, suspended sediment, pollution 
 
INTRODUÇÃO 

Considerados como sérios poluentes inorgânicos devido aos seus efeitos tóxicos, os 
metais pesados se encontram sob diferentes formas químicas nos principais 
compartimentos do ambiente (atmosfera, água, solos, sedimentos e organismos vivos), 
sempre associados a um alto fator de enriquecimento e as baixas taxas de remoção. Em 
termos fluviais eles se encontram dissolvidos na fase aquosa e principalmente na carga 
particulada, associados aos sedimentos de fundo e em suspensão (Elderfield et al., 1990; 
Sholkovitz, 1992). Os metais pesados presentes nos sedimentos fluviais se concentram em 
duas fases principais, residual e biodisponível. De acordo com Leleyter & Probst (1999) os 
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metais pesados distribuidos na fase biodisponível participam das reações de adsorção-
desorção na interface sólido-líquido das diferentes frações dos solos, tais como os minerais 
de argila, carbonatos, óxidos e matéria orgânica.  

A distribuição e quantificação de metais pesados em sedimentos fluviais são 
normalmente baseadas nas concentrações obtidas a partir de extrações totais e 
comparadas com a caracterização do fundo geoquímico natural (Kersten & Forstner, 1995), 
sendo os respectivos transportes associados à carga particulada ao longo da bacia de 
drenagem.  

De acordo com Salomons & Forstner (1984) e Muller (1979) o índice de geo-
acumulação pode ser utilizado para classificar a poluição em bacias de drenagem, tendo 
como base a concentração do metal pesado de interesse em relação ao fundo geoquímico 
natural, sem qualquer influência antrópica, podendo ser nula, média, forte e muito forte.  

O presente trabalho tem por objetivo por meio da distribuição de metais pesados nos 
sedimentos em suspensão na bacia do rio Piracicaba, estimar os respectivos transportes 
fluviais e as classes de poluição predominantes alo longo da bacia de drenagem.  
 
ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do rio Piracicaba, com 12.400 km2, está localizada na zona climática 
subtropical entre as latitudes 22°05’ e 23°16’ S e longitudes 45°51’ to 48°24’ O, formada 
pelos rios Atibaia e Jaguari, é parte integrante da bacia de drenagem do rio Tietê. (Figura 1).  

 
Figura 1. Localização da bacia do rio Piracicaba e estações de amostragem. 

 
 Tal área de drenagem comporta cerca de 60 municípios com população da ordem de 
3 milhões de habitantes, para os quais somente 30% dos esgotos domésticos são tratados. 
A vegetação predominante quase em toda a área está associada à cultura da cana-de-
açúcar, com uma pequena parte de floresta secundária e pastagem na parte alta da bacia, 
quase que exclusivamente sobre solos lateríticos avermelhados, num domínio geológico que 
enfoca principalmente o embasamento cristalino, representado por rochas graníticas e 
metamórficas e ainda rochas sedimentares em quase toda a bacia de drenagem. Sua 
extensão. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os sedimentos em suspensão foram coletados ao longo da bacia do rio Piracicaba 

durante o período de cheia (Janeiro de 2005) nas estações de amostragem: Rio Atibaia 
(P1A e P2A), Rio Jaguari (P1J e P2J), Rio Piracicaba (P1P e P2P) e rio Corumbataí ( P1C), 
usando um amostrador pontual de estágio simples, em triplicata, no eixo da corrente fluvial a 
1,5 m de profundidade (Mortatti et al.,1995). Uma parte das amostras tiveram os sedimentos 
em suspensão quantificados por gravimetria, com a utilização de filtros de fibra de vidro 0,4-
0,6 μm pré-pesados, após secagem a 60 oC em estufa. A matéria orgânica foi calculada 
após determinação do carbono orgânico particulado (POC) diretamente sobre o filtro, em 
cápsulas de estanho utilizando um espectrômetro de massa ANCA-SL acoplado com 
cromatografia gasosa. As análises químicas dos principais metais pesados nos sedimentos 
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em suspensão foram realizadas usando um ICP-OES após a extração total por fusão 
alcalina (Samuel et al., 1985)  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As baixas concentrações de SiO2 verificadas à montante na bacia de drenagem, P1A 
(35,1%) e P1J (37,0%), associadas elevadas concentrações de Al2O3 (27,2 and 26,6%, 
respectivamente) estão de acordo com as observações granulométricas, sendo ainda 
verificado um baixo teor de bases catiônicas (CaO+MgO+Na2O+K2O < 4). 
Para controle da qualidade analítica e do processo de extração, foi utilizado o material de 
referência internacional Soil-7 (IAEA), sendo obtidos os seguintes porcentuais médios de 
recuperação para extração e análise em triplicata: Cr (92,3%), Cu (94,1%), Co (95,3%), Ni 
(97,4%), Zn (103%) e Pb (107,1%). 
 O transporte específico de metais pesados nos sedimentos em suspensão ao longo 
da bacia do rio Piracicaba pode ser observado na Tabela 1.  
 
Tabela 1. Transporte específico de metais pesados nos sedimentos em suspensão ao longo 
da bacia do rio Piracicaba durante o período de cheia em Janeiro de 2005. 
 

Sampling Area Discharge FSS TFSS Cr Cu Co Ni Zn Pb 

Station km2 m3s-1 mg L-1 106 t a-1 kg km-2a-1 

P1A 1.813 47 35.4 0.052 4.139 2.026 0.666 1.794 6.656 1.013 
P2A 2.621 68 125.6 0.269 16.956 8.735 3.083 7.193 25.691 4.111 

P1J 1.931 52 19.2 0.031 1.875 0.815 0.196 0.669 3.424 0.228 
P2J 3.380 161 108.6 0.551 19.576 9.788 1.958 8.157 39.152 2.936 
P1P 8.626 304 100.0 0.959 11.053 6.863 1.373 6.502 28.174 3.251 
P1C 1.627 70 99.3 0.219 16.168 10.778 2.695 11.452 24.252 5.659 
P2P 10.758 376 172.5 2.045 33.273 18.633 4.753 19.964 79.855 9.507 

 TFSS: transporte de sedimentos finos em suspensão; FSS: sedimentos finos em suspensão 
 

Pode ser verificado que à jusante da bacia de drenagem (P2P), a carga de 
sedimentos em suspensão transportada fluvialmente foi da ordem de 2 milhões de toneladas 
por ano, ou seja, uma carga específica de 520 kg km-2 d-1, que de acordo com a 
classificação proposta por Meybeck et al. (2003), coloca o rio Piracicaba entre os rios de alto 
transporte de material particulado do mundo (200-1000 kg km-2 d-1). A área agriculturável da 
bacia de drenagem se mostrou responsável pelos processos de remobilização e 
sedimentação desses materiais particulados. 

Transportes específicos excepcionalmente altos de Zn, Cr, Ni e Cu (79,86; 33,27; 
19,96 e 18,63 kg km-2 d-1, respectivamente) puderam ser observados  à jusante na bacia de 
drenagem, enquanto na parte alta da bacia, o transporte mais importante foi o do Zn no rio 
Atibaia (P1A), com 6,65 kg km-2 d-1. Tais valores, quando comparados com outros rios do 
mundo, se mostraram superiores ao Mississipi, St. Lawrence e Rône (Zhang & Liu, 2002; 
Radakovitch et al., 2008). 

Os principais metais pesados extraídos dos sedimentos em suspensão na bacia do 
rio Piracicaba se mostraram correlacionados positivamente entre si (p < 0,01), evidenciando 
comportamentos geoquímicos similares, exceto para as relações Co-Ni, Co-Zn and Pb-Zn. 
Por outro lado, Zn, Cr, Cu e Co se mostraram positivamente correlacionados com a matéria 
orgânica ao longo da bacia de drenagem, enquanto que Cu, Ni e Pb permaneceram 
positivamente associados aos óxidos de Fe. Tais resultados estão de acordo ao observado 
anteriormente por Mortatti et al. (2002) na mesma bacia de drenagem, usando extração 
seqüencial seletiva. 

O índice de geo-acumulação (Igeo) introduzido por Müller (1979), foi utilizado para a 
avaliação das classes de poluição dos metais pesados nos sedimentos em suspensão na 
bacia do rio Piracicaba durante o período de cheia estudado (equação 1): 

Igeo = log2 [Me]sed / 1.5 [Me]back                                                                                     (1) 
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onde, [Me]sed representa a concentração do metal pesado no sedimento e [Me]back a 
concentração do metal pesado relativo ao fundo geoquímico natural, que no presente 
trabalho foi obtido a partir de Falotico (2001) and Favaro et al. (2004), nos sedimentos de 
fundo obtidos na parte alta da bacia de drenagem, com concentrações médias para Cr, Cu, 
Co, Ni, Zn e Pb de 40, 50, 7, 28, 50 e 30 μg g-1, respectivamente. 
 O índice Igeo utilizado apresenta sete classes de poluição em função dos graus de 0 a 
6 possíveis de obtenção. De acordo com os índices calculados, as partes altas da bacia de 
drenagem (P1A, rio Atibaia e P1J, rio Jaguari) não apresentaram diferenças significativas 
entre as classes de poluição, sendo consideradas nulas para Cu e Pb e de nula a média 
para Ni, Cr e Zn. Da parte central da bacia de drenagem para a foz (P2P), as classes de 
poluição se mostraram mais preocupantes, sendo considerada média para Cr, Co e Ni, 
enquanto que para Zn, a classe de poluição considerada foi de média a forte. 
   
CONCLUSÃO 
 As elevadas concentrações dos principais metais pesados verificadas na bacia do rio 
Piracicaba durante o período de cheia estudado e o relacionamento de algumas espécies 
com a matéria orgânica refletem a marcante influência antrópica dos aportes domésticos na 
bacia, com classes de poluição média para Ni, Cr e Co e forte para Zn. Tais resultados são 
de extrema importância para a compreensão do comportamento desses metais pesados nos 
sedimentos fluviais, principalmente na fase lábil, onde os processos de adsorção e 
dessorção ocorrem. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Elderfield H, Upstill-Goddard R, Sholkovitz ER. The rare earth elements in rivers, estuaries and 

coastal seas and their significance to the composition of ocean water. Geochim et Cosmochim 
Acta  1990; 54: 971-991. 

Falotico M H B. Distribuição das concentrações de metais pesados em água, matéria em suspensão 
e sedimento de fundo na bacia do rio Piracicaba. PhD Thesis, Universidade de São Paulo, Brazil 
2001, 92 pp. 

Favaro P C, Fernandes E A N, Ferraz E S B, Falotico M H B. Time still to restore the polluted 
Piracicaba river basin. J Radioanal Nucl Chem 2004; 2: 217-221. 

Kersten M, Forstner U. Speciation of trace metals in sediments and combustion waste. In Ure A M, 
Davidson C M. eds. Chemical Speciation in the Environment. Blackie Academic and Professional, 
London 1995; 234-275. 

Leleyter L, and Probst J L. A new sequential extraction procedure for the speciation of particulate 
trace elements in river sediments. Int J Environ Anal Chem 1999; 73 (2): 109-128. 

Meybeck M, Laroche L, Durr H H, Syvitski J P M. Global variability of daily total suspended solids and 
their fluxes in rivers. Glob Planet Change; 2003; 39: 65-93 

Mortatti J, Bernardes M C, Probst J L, Leleyter-Reinert L. Composição química dos sedimentos 
fluviais em suspensão na bacia do rio Piracicaba: extração seletiva de elementos traço. Geochim 
Brasil 2002; 16(2): 123-141. 

Mortatti J, Probst J L., Bortoletto Junior M J. Piracicaba river basin: mechanical and chemical 
erosions.  Geociências 2003; 22(1): 75-81. 

Müller G. Schwermetalle in den sedimenten des rheins-veränderungen seit. Umschav 1979; 79: 133-
149.  

Radakovitch O, Roussiez V, Ollivier P, Ludwig W, Grenz C, Probst J L. Input of particulate heavy 
metals from rivers and associated sedimentary deposits on the Gulf of Lion continental shelf. 
Estuar Costal Shelf Sci 2008; 285-295. 

Salomons W, Forstner U. Metals in the hydrocycle, Springer-Verlag ed, Berlin 1984; 349 pp. 

Sholkovitz E R. Chemical evolution of rare earth elements: fractionation between colloidal and solution 
phases of filtered river water. Earth Planet Sci Lett 1992; 114: 77-84. 



Proveniência de rochas metassedimentares da transição embasamento- 
Greenstone Belt do Rio Itapicuru, Bahia. 

 
GRISOLIA, M.F.P. (UNICAMP) - email: maria.grisolia@ige.unicamp.br 

OLIVEIRA, E.P. (UNICAMP) – email: elson@ige.unicamp.br 
 
 

RESUMO  
Cartografia geológica foi combinada com estudos petrográficos, 

geoquímica isotópica (Sm-Nd) e de elementos maiores e traços para entender 
a proveniência de rochas sedimentares metamorfisadas relacionadas ao 
greenstone belt do Rio Itapicuru (GBRI). A hipótese de trabalho envolve a 
possibilidade dos sedimentos originais terem sido depositados em uma 
margem de rifte continental e/ou em arco oceânico. A área investigada localiza-
se no Núcleo Serrinha entre o embasamento mesoarqueano e o GBRI, região 
nordeste do Cráton do São Francisco (BA). O Núcleo Serrinha é constituído 
pelo Complexo Santaluz, caracterizado por rochas metamórficas gnáissico-
migmatíticas, em contato tectônico com as seqüências vulcano-sedimentares 
do Grupo Capim e do GBRI, as quais são intrudidas por granitóides diversos e 
recobertas por unidades fanerozóicas. Dados de isótopos de Nd mostram que 
as idades modelo ao manto empobrecido das rochas metassedimentares são 
semelhantes às idades modelo das rochas do GBRI. Já as idades modelo do 
embasamento são mais antigas, podendo ter havido pouquíssima ou nenhuma 
contribuição na formação das rochas metassedimentares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 1) proveniência; 2) geoquímica  3) isótopos de Nd. 
 
 
ABSTRACT  
Geological mapping, whole-rock major and trace element geochemistry and Nd 
isotope geochemistry are combined to understand provenance of 
metasedimentary rocks of the Rio Itapicuru Greenstone Belt (GBRI). The 
working hypothesis involves the possibility that the original sediments were 
deposited onto a rifted continental margin and / or in an oceanic arc. The area 
under study is located between the Mesoarchean basement of the Serrinha 
Nucleus and the GBRI, in the northeast region of the São Francisco Craton 
(BA). The Serrinha Nucleus is composed of migmatites and gneisses of the 
Santaluz Complex, volcanic-sedimentary rocks of the Capim Group and RGBI, 
intruded by Palaeoproterozoic granites. Nd isotope data show that the 
metasedimentary rocks have depleted mantle model ages in the range of ages 
of GBRI rocks, with very minor or no contribution from sources in the basement.  
 
KEYWORDS: 1) sediment provenance; 2) geochemistry; 3) Nd isotope. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 O Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI) e seu embasamento situam-se no 

Núcleo Serrinha, na região NE do Cráton do São Francisco. O Núcleo Serrinha 

(Mascarenhas, 1979) é constituído pelo Complexo Santa Luz, pelas seqüências 



vulcano-sedimentares do GBRI (Kishida 1979, Kishida & Riccio 1980, Davison et al 

1988, Silva 1987, 1992)  e do Rio Capim (Winge, 1984), e por diversos plútons 

graníticos. Estudos de reinterpretação geológica da região do GBRI têm possibilitado a 

elaboração de novos conceitos. Em uma síntese dessas novas informações, Oliveira 

et al. (2008) propõem um modelo geotectônico no qual a transição entre o greenstone 

belt e o embasamento pode conter os registros geológicos da colisão entre uma 

margem continental passiva e um arco intra-oceânico. Estudos preliminares de 

isótopos de Neodímio no greenstone belt sustentam a possibilidade de que os 

protólitos clásticos das rochas metassedimentares derivaram de fontes no greenstone 

belt e não no embasamento.  

 

OBJETIVO 

 Este trabalho visa o estudo da proveniência de rochas sedimentares no 

greenstone belt do Rio Itapicuru. Para tal foi confeccionado um mapa geológico da 

transição greenstone belt-embasamento em uma área de cerca de 200 km2 entre as 

cidades de Queimadas e Santaluz e desenvolvidos estudos petrográficos, 

geoquímicos (elementos maiores e traços) e de isótopos de Neodímio. 

 

METODOLOGIA  

 

Geoquímica analítica 

Para os estudos de proveniência de sedimentos, ênfase foi dada às rochas 

sedimentares clásticas. A composição dos protólitos sedimentares dessas rochas é 

controlada pela litologia de suas áreas fonte, clima, transporte, seleção de grãos, 

ambiente redox e diagênese (Meinhold et al 2007). Comumente, a composição original 

e a mineralogia de uma rocha sedimentar é modificada pelo metamorfismo, através 

das reações entre os minerais. No entanto, se a geoquímica em rocha-total não é 

significativamente modificada por processos secundários, pode-se utilizar os 

resultados analíticos nos estudos de proveniência. Elementos traço imóveis são mais 

utilizados nestes estudos de proveniência. Os elementos terras raras são mais 

adequados devido à sua relativa imobilidade durante a ação do intemperismo, 

transporte, diagênese e metamorfismo (Meinhold et al, 2007). 

 

Geoquímica isotópica 

 Foram feitas análises de isótopos de Nd a fim de definir as idades modelo das 

rochas metasedimentares. Como o isótopo parental (147Sm) e seu filho (143Nd) são 

elementos terras raras, na grande maioria dos casos não ocorre fracionamento 



durante os processos sedimentares (McLennan et al, 2003). A lógica da geoquímica 

de isótopos de Nd aplicada em rochas sedimentares clásticas está na premissa de que 

tais rochas representam a média da contribuição relativa das fontes erodidas. As 

áreas-fonte mais prováveis são o embasamento gnáissico-migmatítico e as rochas 

ígneas do GBRI. Como o sistema isotópico Sm-Nd não é perturbado durante os 

processos metamórficos de escala regional (e.g. Dickins, 1995), os dados em rocha 

total são representativos de seus protólitos sedimentares.  

 

RESULTADOS PARCIAIS 

As rochas metassedimentares investigadas da Unidade Monteiro (UM) 

(Grisolia, 2007; Moreto, 2007) apresentam paragêneses em fácies xisto verde a 

anfibolito, e a porção deformada dos granitos intrudidos nas mesmas apresenta 

paragêneses em fácies xisto verde. Em geral, as rochas apresentam foliação 

preferencial NW-SE, mergulhando a sul para SW e a norte para W. Boas relações de 

campo indicam que as mesmas foram empurradas sobre o embasamento. Outra 

característica importante para distinguir as rochas da UM daquelas do embasamento 

gnáissico-migmatítico é a presença de diques máficos deformados, que só ocorrem 

neste último. A idade mínima para a UM pode ser estimada a partir de xenólitos de 

biotita paragnaisse no Tonalito Itareru, datado em 2.109 Ma por Carvalho & Oliveira 

(2003). As razões isotópicas de Nd nos sedimentos originais são resultantes da erosão 

de diversas fontes. No caso da área estudada, as possíveis áreas fontes são o GBRI e 

o seu embasamento. 

Os dados preliminares de isótopos de Neodímio (fig. 1) mostram as idades 

modelo para as rochas metassedimentares, rochas do GBRI e rochas do 

embasamento. Observa-se que as idades modelo do GBRI variam de 2.0-2.8 Ga, as 

idades modelo das rochas metassedimentares variam entre 2.0-2.7 Ga, e as idades 

modelo para o embasamento variam de 2.6-3.6 Ga. Portanto, concluímos que as 

idades modelo da UM são semelhantes às idades modelo das rochas do GBRI e que 

as rochas metassedimentares da UM devem ter sido derivadas de fontes no próprio 

greenstone belt, com pouca ou nenhuma contribuição do embasamento. Os 

sedimentos originais devem ter sido depositados em bacias do tipo intra-arco ou fore-

arc. 

 



 

Figura 1: Idades modelo (TDM) calculadas a partir dos isótopos de Nd. 
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Cova dos Mouros is a former mine located in the northern region of Portugal (Figure 1). 
Several periods of metal exploration have occurred with varying degrees of success. 
The first exploration period for gold is related to the presence of Romans in the region. 
Today, such presence is indicated by the large ‘holes’ corresponding to the open pits 
for gold exploration. During the first half of the 20th century, tin and tungsten were also 
prospected in the mine. A profusion of wells and galleries spread across the area 
testifies to the new interest in this mine. At present, these old mining works are used for 
water exploitation systems (Reis et al., 2005).  
A preliminary hydrogeochemical study was carried out to determine the chemical 
composition of waters near the mineral deposit and to evaluate the water quality. 
Thirteen surface and groundwaters were sampled and a large set of chemical 
components was determined, taking into account the ore and host rocks compositions. 
The waters show low metal concentrations, even for toxic or potentially harmful 
elements. Such is not a totally unexpected result as several studies indicate that in this 
type of environment, waters interacting with the ore deposit are generally non acidic, 
likely due to the low sulphidation system, the limited extension of the ore vein, the 
presence of calcite in the hydrothermal alteration assemblage, and the weathering of 
silicate rocks, which appears to contribute in buffering the acidity produced by the 
oxidation of sulphide minerals, especially pyrite. The non-acid environment does not 
favour the mobility of elements associated with the mineralisation, such as Bi, Se, Co, 
Ni, Pb, Zn, and As. In addition, aqueous transport of these elements may be limited by 
the precipitation of ferrihydrite, which is able to reduce or remove these elements, 
particularly As, from solution. 
 
 
STUDY AREA 
The study area is located in the vicinity of Marrancos, near Braga city, in northwest 
Portugal (Fig. 1). The main lithologies in the region are Silurian metassediments, a 
medium-fine grained porphyritic biotite-muscovite Hercynian granite and hornfels 
developed at the metassediments/granitoid contact (Fig.1a). The hornfels are mainly 
banded coarse-grained quartz-feldspar but, closer to the contact zone, pelitic fine-
grained biotite/muscovite hornfels are more abundant. Small quartz-sulphide veins 
frequently crosscut the pelitic hornfels. The Marrancos mineralization is hosted by a N-
45ºE trending quartz breccia, which is spatially related to a major shear zone and 
located in the hornfels. According to Reis et al. (2001) the primary geochemical 
signature is chemically defined by an assemblage of Fe-As-Bi-Au-Ag-Te-Cu-(Pb-Zn-
Se-Sn-W) corresponding to a mineralogical assemblage of arsenopyrite-pyrite-
bismuthinite-bismuth-gold-electrum+(tungstates-cassiterite-estanite-molybdenite-
chalcopyrite-sphalerite-galena-sulphosalts). Gold occurs mostly as electrum, mainly in 
arsenopyrite and pyrite, either as small inclusions (average grain size of 4 µm) or 
disseminated in their crystal lattice (microprobe analysis shows concentrations from 
0.035 to 0.067 wt% according to Reis (1997)). Across the study area there is much 
evidence of past mining and exploration activity indicating that these soils are locally 
disturbed by such activity (open-pits, old trenches, drill-holes). Some have partially 



exposed the mineralized structure to weathering, promoting the dispersion of the 
metals at the surface. 
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Fig. 1. Location of the study area and geological map. 

 
 
METHODS 
For this work three types of water samples were collected: from boreholes (60 meters 
deep– samples 3, 11, 12, 13), mine adits (were used for W exploration – samples 1, 2, 
6, 4, 9) and domestic wells (9-17 meters deep– samples 7, 8, 5, 10). A total of 13 water 
samples were collected in the vicinity of the Marrancos mine (Fig 1). 
For each sample pH, electrical conductivity (EC), temperature and alkalinity were 
measured on unfiltered waters in field. Samples for subsequent chemical analysis were 
prepared in several ways. For analysis of Au 1 L water sample was collected. The 
water was immediately filtered through a 47mm Durapore filter 0.45µm. After filtration, 
the sample returned to its original collection bottle (rinsed to remove any particles) and 
10 mL of HCl plus300 mg of Darco G-60 were added. The sample was shaken for 1 
hour, left to stand for 5 to 10 minutes to let most of charcoal settle, and filtered through 
a MF-Millipore Membrane Filter (MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, 
hydrophilic, 1.2 µm, 47 mm, white, plain) to collect the charcoal. The filter and charcoal 
were transferred to Vials. Charcoal samples were analyzed by ICP-MS. An aliquot of 
500ml of water was also sampled and filtered using 0.45 µm Millipore filters: (i) 50ml 
were acidified with concentrated nitric acid for ICP-MS analysis of a large suite of 
elements (including pathfinders); (ii) the remaining water was left unacidified for anion 
analysis by ion chromatography. All samples were refrigerated at <4ºC. 
The soil samples were collected in a rectilinear grid at equal distances (80 m) along 
evenly spaced lines (50m). The lines are oriented perpendicularly to the NE-SW 
trending quartz breccia (Fig. 1). The samples collected at 10-30 cm depth were dried at 
a temperature of 50ºC for 24h. The <200 mesh fraction obtained by dry sieving was 
retained for chemical analysis. Sample splits of 15 g were digested in a hot (95ºC) 
modified ‘aqua regia’ leach (equal volumes of H2O-HCl-HNO3) and analysed by ICP-
MS for low to ultra-low determination of 53 elements at ACME Analytical Laboratory 
(ISO 9002 Accredited Co.), Vancouver, BC - Canada. 



 
 
RESULTS 
Surface waters in Marrancos area are characterized by Cl-Na (samples 1, 2, 6 and 9), 
HCO3-Na (sample 4). The ground waters are characterized by SO4-Mg (samples 3 and 
11), Cl-Mg (samples 5 and 8) and Cl-Na (samples 7, 10, 12 and 13) (Fig. 2). 
Table 1 shows the composition of waters, which show low cation and anion 
concentrations and high pH values. 
The EC ranges from 35 – 171 µS/cm in waters and the highest value is in borehole nº 3 
(located near the football field). This borehole also has the highest concentration in SO4 
and the content of As exceeds the admissive maximum value to drink water, while the 
pH is the lowest value. This borehole is 60 meters deep. 
The highest values in Au and Sr are in a domestic well (nº8) located at SW area. 
The mine adits show the lowest values in Cu, Pb and Zn.  

Fig. 2 Piper plot of waters from Marrancos Mine. 
 
Table 1 Cation and anion compositions of waters from Marrancos mine 
 

Cond. pH HCO3 Cl NO3 SO4 Ca K Na Mg As Au Pb Fe Cu Rb Be Zn Sr Ba 
µS/cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb ppb 

1 Adit mine 57.3 7.57 30 7 0 0 0.1 0.6 5.2 0.7 0.5 0.17 0.05 5 0.1 1.4 0.2 3 2.02 12.74 
2 Adit mine 35.0 6.39 0 6 0 0 0.2 0.3 4.8 0.5 7.4 0.07 0.05 12 0.05 0.82 0.07 11.2 3.07 7.93 
6 Adit mine 62.8 6.18 20 9 29 31 1.2 1.2 8.3 1.9 0.3 0.05 0.05 5 0.05 2.96 0.08 0.7 15.34 19.14 
4 Adit mine 86.4 6.74 20 6 15 8 2.7 1.2 9.7 3.2 46.7 0.05 0.05 5 0.1 2.27 0.05 2.8 33.54 15.16 
9 Adit mine 45.3 6.40 0 7 4 0 0.8 0.7 6.9 1.2 2.4 0.05 0.05 5 0.1 1.8 0.05 2.9 9.48 16.42 
3 borehole 171.4 5.82 20 8 3 1 7.0 2.0 13.9 8.9 17.1 0.05 0.3 5 8.7 2.4 0.06 36.4 81.24 18.33 
11 borehole 111.7 6.09 0 9 32 1 4.3 1.5 11.6 5.0 0.3 0.05 0.2 5 0.3 4.22 0.19 27.4 23.38 7.72 
12 borehole 69.0 5.55 25 9 22 4 1.5 0.9 8.9 1.5 0.3 0.05 0.3 5 6.6 2.66 0.14 29.2 13.18 29.3 
13 borehole 60.5 5.51 10 10 12 2 0.7 0.8 8.7 1.3 0.3 0.05 1 5 33.4 2.59 0.14 23.5 10.85 21.55 
7 domestic well 50.6 5.92 20 7 5 22 1.0 1.2 7.4 1.2 6.1 0.05 0.05 5 0.1 3.65 0.05 4.7 10.65 12.7 
8 domestic well 132.9 6.19 20 15 9 1 7.7 1.6 14.2 4.1 4.7 0.05 0.3 5 24.2 5.32 0.17 39.4 67.9 54.09 
5 domestic well 101.5 6.38 0 10 1 1 4.6 1.7 7.6 4.8 0.3 0.05 2.4 5 13.9 4.52 0.95 59.8 25.24 131.47 
10 domestic well 68.6 6.07 10 10 1 1 2.3 2.2 8.0 1.4 0.3 0.05 0.3 5 3.2 4.26 0.21 14.5 14.79 51 

 
 
High concentrations of Au are in the soils near the outcropping and/or the sub-
superficial quartz veins, and along the quartz-breccia. But, the results also show 
important anomalies near the entrances of the underground galleries. Such anomalies 
may be related with the galleries’ construction but can also be related with the 
groundwater moving through underground channels (old galleries that cut the 
mineralised veins working as channels) that emerges at these sites. Comparing the 
soils results (for Au) with preliminary water results (Fig. 3), we verified that: the higher 
Au contents in waters are not spatially coincident with high concentrations in soils; the 
higher values are in a mine adit (sample 1- surface waters) and in a domestic well 
(shallow groundwater); the As in waters could be a pathfinder for gold; surprisingly, the 
SO4 contents of this waters are low, except in two boreholes (deeper aquifer). These 



results need more data to enable a better perception of the phenomena that are 
occurring, namely more data on water and stream sediments. At this point, these 
results also enhance the necessity of increasing the soil sampling grid towards the SW 
part of the study area. 
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Fig. 3. Spatial gold distribution in soils of the Marrancos mine overlaying the soil map 

are punctual concentration of Au (map A), As (map B) and SO4 (map C) in waters. 
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RESUMO 
Durante quatro décadas, resíduos de mineração, ricos em metais pesados, foram 
lançados no Rio Ribeira. Para verificar a biodisponibilidade atual destes metais, 
foram analisados sedimentos em suspensão e bivalve da espécie Corbicula 
flumínea, reconhecido na literatura internacional como bioindicador de áreas 
contaminadas. As coletas foram realizadas em 4 pontos previamente determinados, 
e as amostras foram submetidas a análises químicas totais. Os sedimentos em 
suspensão apresentaram, em média: 70,50mg/kg de Pb; 112,62mg/kg de Zn e 
28,33mg/kg de Cu. Nos tecidos do bioindicador foram detectados, em média: 23,99 
µg/g de Cu; 144,21 µg/g de Zn; 0,71 µg/g de Cd e 2,41 µg/g de Pb. Dos metais 
analisados nos tecidos, o Pb foi o que exibiu teores acima do valor de referência 
para consumo humano proposto pela ANVISA (2,00 µg/g), atingindo a ordem de 
4,53 µg/g nas amostras coletadas no município de Iporanga. Dos resultados conclui-
se que os metais, em níveis moderados nos sedimentos, encontram-se 
biodisponíveis e vêm sendo acumulados pela biota, conforme indicado pelas 
concentrações obtidas na espécie bioindicadora, com destaque para o Pb, elemento 
não essencial na atividade biológica desse organismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bioindicador, biodisponibilidade, metais pesados e Rio Ribeira 
de Iguape. 
 
ABSTRACT 
For four decades, mining wastes rich in some heavy metals, were discharged into the 
Ribeira River. In order to verify their bioavailability, the concentrations of metals were 
analyzed in suspended sediments and in individuals of the Asiatic clam (Corbicula 
fluminea), which is recognized as good bioindicator, according to the international 
literature about contaminated areas. The samples were collected at 4 predetermined 
sites, and then submitted to the chemical analysis. Suspended sediments showed 
average levels of 70.50 mg/kg Pb; 112.62 mg/kg Zn and 28.33 mg/kg Cu. The C. 
fluminea tissues presented mean concentrations of 23.99 µg/g Cu, 144.21 µg/g Zn, 
0.71 µg/g Cd and 2.41 µg/g Pb. The Pb concentrations were above the reference 
values proposed by ANVISA (2.00 µg/g) for human consumption, reaching the order 
of 4.53 µg/g in the samples collected at Iporanga. The results suggest that heavy 
metals, despite their relatively moderate concentrations in sediments, are 
bioavailable and have been accumulated by the bivalves, with emphasis on the Pb, a 
not essential element for that species. 
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Key-words: Bioindicator, bioavailability, heavy metals and Ribeira de Iguape River. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Análises químicas de água e sedimentos são importantes para a avaliação da 

contaminação ambiental por metais pesados em sistemas fluviais, mas não 

fornecem dados reais sobre a disponibilidade dos elementos aos organismos 

aquáticos. Sendo assim, é necessário utilizar abordagens que integrem os poluentes 

químicos, as condições do ambiente em que se encontram e são liberados, bem 

como considerem a biota presente e suas relações com o ecossistema investigado.  

Moluscos bivalves, dentre eles a espécie Corbicula fluminea, têm sido 

amplamente usados na avaliação da contaminação por metais pesados em 

ambientes aquáticos, por fornecerem informações integradas sobre o impacto 

ambiental e biodisponibilidade de tais elementos (Phillips, 1977; Tessier, Campbell 

(1984); Abaychi, Mustafá, 1988; Guimarães, Sígolo, 2008). 

 

COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS 
A presente investigação foi desenvolvida na Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira 

de Iguape, em decorrência do histórico de pelo menos quatro décadas de 

lançamento de resíduos contaminantes nesse rio por atividades de mineração em 

suas cabeceiras e afluentes. Nesse rio, foram estabelecidos quatro pontos de 

amostragem, sendo coletados moluscos da espécie C. fluminea e sedimentos em 

suspensão: Iporanga (Cf-Ip), Eldorado (Cf-El), Sete Barras (CF-SB) e Registro (CF-

RE). Para detecção de metais pesados nos sedimentos em suspensão aplicou-se a 

técnica de FRX e nos tecidos dos moluscos empregou-se a Espectrometria de 

Emissão Óptica (ICP/OES). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estabelecimento do grau de comprometimento dos sedimentos quanto a 

teores elevados de metais pesados teve como balizamento os valores de referência 

dados pelos limites estabelecidos pela legislação canadense (PEL1 e TEL2). Após 

diversas análises foram obtidos, para os sedimentos em suspensão, os seguintes 

teores médios: 70,50 mg/kg de Pb, 115,58 mg/kg de Zn, 28,33 mg/kg de Cu, 67,79 

                                                
1 PEL: valor de referência do CCME (1999), considerado como nível acima do qual a toxicidade é provável 
2
 TEL: valor de referência do CCME (1999), considerado como nível acima do qual a toxicidade é possível  
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mg/kg de Cr e 1166,99 mg/kg de Ba. O Pb ultrapassou o valor de referência PEL3 

para a amostra coletada em Eldorado (Tabela 1), excedendo o valor de referência 

TEL4 para os sedimentos coletados em Eldorado, Sete Barras e Iguape (Tabela 1). 

Nos sedimentos em suspensão investigados, o Zn não excedeu o valor de referência 

PEL5, mas ultrapassou a referência TEL6 para as amostras de Eldorado e Iguape 

(Tabela 1). 

Apenas o sedimento em suspensão coletado em Iguape exibiu teor acima do 

valor de referência TEL7 para o Cu, o restante está abaixo deste valor de referência 

(Tabela 1). Quanto ao Cr, as quatro amostras exibiram concentrações acima do 

valor de referência sugerido pela norma TEL8 e abaixo deste valor para o PEL9.  

Tabela 1 - Teores de Ba e metais pesados nos sedimentos em suspensão (mg/kg) - FRX 

Amostras
Pb

mg/kg

Zn

mg/kg

Cu

mg/kg

Cr

mg/kg

Ba

mg/kg

SS - Eldorado 99,66 133,00 31,33 65,00 1153,30
SS - Sete Barras 74,00 114,00 25,00 63,50 1185,00

SS - Registro 32,33 71,33 20,00 57,66 1516,66
SS - Iguape 76,00 144,00 37,00 85,00 813,00

Média 70,50 115,58 28,33 67,79 1166,99  

Nos tecidos (base seca) de C. fluminea foram detectados metais pesados 

essenciais (Cu e Zn) e não essenciais (Cd, Pb e Cr) para os processos biológicos 

desta espécie, como exibe a tabela abaixo. 

Tabela 2 - Teores de metais pesados na base seca dos tecidos de Corbicula fluminea (µg/kg) 

Amostras
Pb

µg/g

Zn

µg/g

Cr

µg/g

Cu

µg/g

Cd

µg/g

CF-Ip 4,53±0,06 163,20±1,6 9.82±0.11 20.10±0.8 0.67±0.02

CF-El 0,82±0,03 115,95±2,9 5.37±0.11 22.95±0.55 0.64±0.01

CF-SB 3,77±0,07 180,90±1,7 9.64±0.07 17.60±0.3 0.82±0.02

CF-Re 0,51±0,08 116,80±3,3 3.59±0.12 35.30±0.7 0.71±0.02

Média 2,41±±±±0,06 144,21±2,37 7,10±0,10 23,99±0,59 0,71±0,02

Valor de Referência

ANVISA
2.00 1.00

 

Os valores médios de metais pesados detectados nestes tecidos foram da 

ordem de: 23,99µg/g de Cu, 144,21µg/g de Zn, 0,71µg/g de Cd, 2,41µg/g de Pb e 

7,10µg/g de Cr. A partir da leitura da Tabela 2, nota-se que as amostras coletadas 

                                                
3 Valor de referência PEL é de 91,30 mg/kg para o Pb 
4 Valor de referência TEL é de 35,00 mg/kg para o Pb 
5
 Valor de referência PEL é de 315,00 mg/kg para o Zn 

6
 Valor de referência TEL é de 123,00 mg/kg para o Zn 

7 Valor de referência TEL é de 35,70 mg/kg para o Cu 
8 Valor de referência TEL é de 37,30 mg/kg para o Cr 
9
 Valor de referência PEL é de 90,00 mg/kg para o Cr 
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no segmento fluvial do município de Iporanga exibiram teores mais elevados para Pb 

(4,53µg/g) e Cr (9,82µg/g), enquanto que as amostradas no município de Sete 

Barras apresentaram teores mais elevados para Zn (180,90µg/g) e Cd (0,82µg/g). 

No segmento fluvial do município de Registro, observou-se que só o Cu (35,30µg/g) 

exibia teores mais elevados que os outros pontos de coleta (tabela 2). 

Concentrações de Pb detectadas nos tecidos dos bivalves coletados em 

Iporanga (4,53 µg/g) e Sete Barras (3,77 µg/g) ultrapassam os limites máximos de 

tolerância para contaminantes inorgânicos em peixes e produtos de pesca 

constantes da legislação brasileira, valor de referência da Portaria 658/98 da 

ANVISA (2007), equivalente a 2,0 µg/g para Pb. Em todas as amostras o Cd está 

abaixo do padrão estabelecido pela mesma portaria que é da ordem de 1,0 µg/g, 

(tabela 2) 

 

CONCLUSÕES 

Os exemplares de C. fluminea coletados nos 4 trechos do Rio Ribeira de 

Iguape, acumularam os elementos metálicos potencialmente tóxicos que estavam 

correlacionados com as atividades de mineração pretérita. Esses elementos 

incorporaram-se ao rio a partir do lançamento dos resíduos da mineração, hoje 

identificados nos sedimentos, o que facilitou a assimilação de Cu, Zn. Cd e Pb pela 

espécie bioindicadora. Desses metais notou-se através desta pesquisa, que o Pb 

exibe valores de concentração preocupantes, tanto nos sedimentos em suspensão 

como nos organismos, uma vez que esse é um metal não essencial e apresenta-se 

acima dos valores de referência detectados para outros bivalves em áreas 

contaminadas, além de estar acima do valor de referência da ANVISA. 
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ABSTRACT 

Geochemical mapping of available soil micronutrients are extremely limited in 
southern Africa, despite its enormous implications for nutritional deficiencies in rural 
populations.  This study provides the first large-scale geochemical analysis and 
mapping of geographic gradients in extractable iron in South African surface soils.  
The results demonstrate that the majority of South African surface soils can be 
described as marginal or Fe-deficient.  It also identifies some areas that have 
elevated extractable Fe levels and that require more detailed studies to assess the 
potential iron toxicity or potential to induce Cu deficiency in grazing stock.  
Comparison of soil extractable Fe levels and soil pH show a remarkable 
correspondence at such a large geographic scale, with soil pH values of between 6 
and 7 yielding the highest extractable Fe levels.   
 

 
KEYWORDS:  iron; soil; extractable; South Africa. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Despite the ubiquitous distribution and abundance of iron on Earth, iron deficiency is 
believed to affect 80% of the world's population (Selinus, 2005; WHO, 1996), including 45% 
of the population of Africa (WHO, 1996).  Its widespread occurrence in Africa is considered 
one of the biggest threats to the socio-economic development of the continent.  The 
enigmatic nature of iron relates to its complex chemical nature (Gurzau et al., 2003).  Iron 
deficiency in humans occurs when the diet contains insufficient bioavailable iron, and the 
micronutrient content of foodstuff, in turn, results from the mineral content and nature of the 
soils that crops are grown on (White and Zasoski, 1999; Abrahams, 2002).  It has been 
suggested that increased use of nutrient demanding crops and the use of fertilizers, in place 
of traditional fallow systems, is increasing the problem of micronutrient deficiencies in African 
soils.  However, the soil micronutrient maps required to study the important relationships 
between human health and the environment are still lacking for most of Africa.   
 
SAMPLING AND ANALYSIS 

 
More than 1,000 composite soil samples have been collected across South Africa from 2005 
to 2008, at sites with no known history of disturbance, including prior agricultural activities, in 
order to construct a geochemical map of baseline soil iron levels.  Standard procedures were 
used to process the samples and to establish basic parameters such as soil pH.  The 
Mehlich-3 extraction method (Soil and Plant Analysis Council, 2000) was then used to 
determine the extractable micronutrient content of the soil samples.  Elemental analysis was 
carried out using ICP-MS.  The long-term procedural reproducibility, obtained from replicate 
analysis of a control sample with every batch, yielded an average of 8.5 ppm with an RSD of 
9.5% (n = 27).   
 



RESULTS AND DISCUSSION 

 
Results from Mehlich-3 extractions yield a range of values for undisturbed South African soils 
from < 1 to 237 ppm Fe, with a median of 14 and a mean of 18.6 ppm (Fig. 1).  About 1/3 of 
undisturbed surface soils in South Africa are Fe deficient, predominantly in the central north 
and northwestern parts of the study area.  More than 50% of South Africa surface soils 
contain adequate levels of of extractable Fe.   Very high extractable Fe levels, exceeding 80 
ppm, are restricted to two areas, northeast and southeast of Lesotho.   
 
 
 

 
 
 

Figure 1 
 

Geochemical map of Mehlich-3 extrable iron levels (in ppm) in South African surface soils. 
 
 
Generally speaking extractable Fe correlates very poorly with total Fe content and therefore 
bedrock geology.  The results obtained in this study supports that, with the exception of 
some coal-mining areas.  The environmental parameters that generally correspond best with 
extractable soil Fe is pH and soil organic matter content (McNeal et al., 1985; Katyal and 
Sharma, 1991; Kparmwang et al., 1995).  The results presented here, in combination with 
soil pH measurements confirm this, but on an unprecedented geographic scale.  There are 
clearly abundant inter-disciplinary research opportunities available in South Africa.  Its 
abundance of natural unspoilt areas provide an excellent natural laboratory for soil 
micronutrient studies and its relation to agricultural productivity and human/animal health.   
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ABSTRACT 

In recent years, it has been proposed that the Borborema Province (NE Brazil) 
grew by accretion of distinct tectonic terranes. In order to test this hypothesis, we 
compare here the geochemistry and geochronology of metasedimentary rocks 
attributed to two different complexes in the central domain of the province: Sertânia 
(Alto Moxotó “terrane”) and Surubim (Rio Capibaribe “terrane”). The samples show 
little scatter of the major elements in Harker diagrams (suggesting that their 
chemistry was not affected by post-depositional diagenesis and metamorphism), 
have indistinguishable chondrite-normalized REE element patterns (characterized by 
light REE enrichment, flat heavy REE and small or no negative Eu anomalies), and 
display similar ratios of immobile trace elements (e.g., Th/Sc, Zr/Sc). Some samples 
yielded only Paleoproterozoic zircons but others contain a substantial amount of 
Neoproterozoic zircons. The youngest zircons indicate that the maximum deposition 
ages of the Surubim and Sertânia complexes are 665 Ma and 642 Ma, respectively. 
These data suggest that these complexes belong to the same lithostratigraphic unit. 
 
 
KEYWORDS: detrital zircon, immobile elements, provenance, REE 
 
 
INTRODUCTION 

Ascertain whether or not the Borborema Province (NE Brazil) grew by amalgamation 
of disparate terranes (e.g., Santos et al., 1999) is crucial for Neoproterozoic reconstructions, 
since this would imply that large oceans separated it from the surroundings cratons 
(Amazonian, São Luis-West Africa, São Francisco-Congo) before final West Gondwana 
assembly. If, instead, the Borborema Province occupied a central position in a larger 
continent, as implied by the reconstructions of the Atlantica and Columbia supercontinents, 
the Brasiliano orogeny would have mainly taken place in an intracontinental setting (Neves, 
2003). By comparing the geochemistry and geochronology of rocks on both sides of 
proposed terrane boundaries, one can decide whether or not they are significantly different to 
justify the terrane terminology. In this contribution, we present and discuss the geochemistry 
and geochronology of metasedimentary rocks attributed to two different complexes in the 
central domain of the Borborema Province: Sertânia (Alto Moxotó “terrane”) and Surubim 
(Rio Capibaribe “terrane”) (Fig. 1). 
 
GEOCHEMISTRY 

Most samples show restricted ranges of SiO2 (66.1-70.5 wt.%) and Al2O3 (13.7-15.9 
wt.%) and display similar variation ranges in the content of the other major elements, 
irrespective from their provenance of either the Alto Moxotó or Rio Capibaribe terranes. 
Compared with the Post-Archean Australian Shale (PAAS), the analyzed samples are richer 
in CaO+Na2O and lower in Al2O3, as shown by the A-CN-K ternary diagram (Fig. 2a). Th, Sc 
and the REEs are thought to be unaffected by flow sorting and post-depositional diagenesis 
and metamorphism (e.g., McLennan and Taylor, 1991). The similarity in terms of immobile 



elements amongst the analyzed samples is clearly shown in plots of the elemental ratios 
Th/Sc and Zr/Sc versus Sc (Fig. 2b). Likewise, with only one exception, the samples have 
indistinguishable chondrite-normalized REE element patterns, which are characterized by 
light REE enrichment, flat heavy REE (normalized Tb/Y = 1-2) and small or no negative Eu 
anomalies (Fig. 3).  

 

 
 
 
DETRITAL ZIRCON GEOCHRONOLOGY 

In previous studies, detrital zircon grains from two samples of the Sertânia Complex 
yielded U–Pb SHRIMP ages around 2.0 Ga (Santos et al., 2004), whereas, for the Surubim 
Complex, one sample yielded detrital zircons with U–Pb ages varying from the Archean to 
the Neoproterozoic, with the youngest grain indicating deposition later than 665 Ma (Neves 
et al., 2006). LA-ICP-MS data from additional samples of these complexes are shown in Fig. 
4. One sample of the Sertânia Complex and other from the Surubim Complex yielded only 
Paleoproterozoic ages. However, the other sample of the Sertânia Complex is dominated by 
a large population of latest Mesoproterozoic to Neoproterozoic zircon grains, with age 
clusters observed at 700-775 Ma, 810-875 Ma and 930-970 Ma. The youngest zircon 

 
Figure 1. Location map and subdivision of the central domain of the Borborema Province 
into terranes according to Santos et al. (1999). TAM, Alto Moxotó; TAP, Alto Pajeú; TGJ, 

Granjeiro; TPAB, Piancó-Alto Brígida; TRC, Rio Capibaribe.  

 
Figure 2. (a) Triangular A(Al2O3)-CN(CaO+Na2O)-K(K2O) diagram (molecular proportions) 

(Nesbit and Young, 1984) for samples from the Sertânia (circles) and Surubim 
(squares) complexes. CIA, Chemical Index of Alteration 

[(Al203/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O))x100, molar proportions]; PAAS, post-Archean 
Australian shale (Taylor and McLennan, 1985); Pl, plagioclase; Ksp, K-feldspar. 

(b) Binary plots of immobile trace elements for samples from the Sertânia (circles) 
and Surubim (squares) complexes. 



provides a maximum deposition age of 642±26 Ma. The other sample of the Surubim 
Complex show a large spread of U-Pb ages, from the Archean to the Neoproterozoic, and 
differ from the sample analyzed by Neves et al. (2006) (SCC-9) by the much smaller number 
of Neoproterozoic grains. 
 

 
 

 
 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
  Taking into consideration the geochemistry and detrital zircon signature of the 
analyzed samples, we interpret that the Sertânia and Surubim complexes are part of a single 
lithostratigraphic unit. Provenance from local sources could explain part of the age peaks 
observed in the relative cumulative-probability plots. However, some of these, particularly the 
late Paleoproterozoic and Mesoproterozoic peaks, do not have equivalents within the 
Borborema Province, suggesting more distal sources. The youngest detrital zircon grains 
indicate deposition at most a few tens of millions of years before the onset of the Brasiliano 
orogeny. The results of this study argue for deposition in a laterally continuous basement 
which underwent extension just prior to orogenic deformation. Therefore, deposition and 
metamorphism in an intracontinental setting is envisaged as the most likely setting for the 
studied sequences. In light of these results, we see little or no support for the terrane 
accretion hypothesis. 
 

 
Figure 3. Chondrite-normalized REE patterns for metasedimentary samples from the 

Sertânia (circles) and Surubim (squares) complexes. 

 

   
Figure 4. Relative cumulative-probability diagrams for < 5% discordant 207Pb/206Pb ages of 

detrital zircons from the Sertânia (a) and Surubim (b) complexes. 
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RESUMO 
Uma ocorrência restrita de folhelhos que guarda íntima relação estratigráfica com rochas 
vulcânicas da Suíte Magmática Ipojuca, PE, apresenta evidências de influência 
vulcanoclástica. A investigação microfossilífera revelou que os folhelhos em questão são 
virtualmente estéreis e a ausência de macrofósseis de vertebrados e invertebrados, como 
peixes e conchostráceos também sugere um ambiente restrito. Os únicos fósseis 
encontrados foram restos de plantas carbonizados que foram transportados para dentro do 
paleolago, onde se formaram os folhelhos. O processo de carbonização, possivelmente, foi 
causado por incêndios de origem vulcânica. Os resultados das análises geoquímicas 
(elementos maiores, menores e traços, incluindo os ETR) mostraram que a composição dos 
folhelhos está ligada às rochas ígneas que ocorrem na região como riolitos, andesitos e 
traquitos. Especialmente os traquitos foram identificados como fonte, principalmente por 
mostrarem assinaturas composicionais similares aquelas dos folhelhos. Postula-se um 
modelo no qual os folhelhos foram formados a partir de material proveniente de erupções 
vulcânicas, especialmente cinzas, depositadas por meio de precipitação de material 
particulado e/ou, através do carreamento do material por águas superficiais para um corpo 
de água raso e pouco extenso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Folhelhos, Vulcanismo, Bacia de Pernambuco. 
 
 
ABSTRACT 
A shale occurrence which shows a close stratigraphic relationship with volcanic rocks from 
the Ipojuca Magmatic Suite, located in Pernambuco state, represents an important 
sedimentary record influenced by this volcanic event. Preliminary reports indicated that this 
shale is unique, at least until now, in the sedimentary record of the Pernambuco Sedimentary 
Basin. Microfossils investigations showed that the shale is virtually sterile. The absence of 
macrofossils as fish and conchostracans also suggest a restrict environment. Carbonized 
plant remains are the only fossil material found. They probably were transported to the lake 
as fragments after being burned probably by fire of volcanic origin. Geochemical analyses 
revealed that the shale composition is similar to those of riolites, andesites and traquites 
which occur in the region. Traquites were specially identified as the main source of the shale. 
Considering the results obtained we postulate that the shale was formed by volcanic material 
provided by eruptions, specially ashes, deposited from fallout and/or suspended matter in 
superficial water, in a shallow and small lake. 
 
KEYWORDS: Shale, Volcanic, Pernambuco Basin. 
 
CONTEXTO GEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 

 

Na região de SUAPE, porção norte da Bacia Costeira de Pernambuco, foi encontrada 

uma ocorrência restrita de folhelho que se encontra depositada sobre rochas vulcânicas e 

que também é recoberta por rochas vulcânicas da Suíte Magmática Ipojuca (SMI). A 

datação do principal pulso magmático da SMI na faixa costeira da bacia é de 102 Ma. 



(Nascimento, 2003), e esta é composta por ignimbritos, riolitos, basaltos, traquitos, 

traquiandesitos e pelo granito do Cabo de Santo Agostinho. 

Os folhelhos estão depositados adjacentes a um local onde ocorre um grande 

afloramento de rochas vulcânicas (riolitos, dacitos, tufos e traquiandesitos). O folhelho foi 

depositado em uma região cujo assoalho é formado por rochas vulcânicas formadas por 

derrames e posteriormente foi recoberto por outros pulsos de derrame de rochas ígneas. 

Os folhelhos em questão se apresentam laminados e com textura aveludada. 

Ocorrem finas camadas de siltitos intercaladas que denotam pulsos episódicos de material 

de granulação relativamente mais grossa. Também foram observadas marcas de onda e 

gretas de dessecação, o que sugere que o ambiente de deposição sempre foi raso. A 

porção superior do afloramento é composta por arenitos médios que apresentam 

estratificações cruzadas de pequeno porte, indicando que o paleolago onde o folhelho se 

depositou foi assoreado por fluxo de material clástico, antes de ser recoberto por novos 

pulsos de rochas ígneas. Os folhelhos gradam lateralmente para arenitos finos a médios de 

natureza fluvio/aluvial (Barbosa et al., 2008). 

 As análises petrográfica e geoquímica preliminar revelaram que o folhelho não 

apresenta nenhum indício de cimentação carbonática e possui valores de COT muito baixos, 

entre 0,2 e 0,3%. A análise micropaleontológica realizada mostrou que os folhelhos são 

virtualmente estéreis. Apesar da extensa busca realizada nos depósitos nenhum macrofóssil 

de vertebrado ou invertebrado foi encontrado. A completa ausência de macrofósseis (peixes, 

conchostráceos, moluscos e insetos) sugere que o lago não apresentava condições 

favoráveis à ocupação da biota (Barbosa et al., 2008). É possível que devido à proximidade 

de zonas de vulcanismo as características do corpo de água apresentassem condições 

inóspitas à vida como alta acidez e anoxia. 

Os únicos fósseis encontrados em abundância foram partes de plantas que ocorrem 

como impressões de fragmentos de caules, folhas e estruturas reprodutivas, ou partes 

maiores que mantiveram a tridimensionalidade original, em preservação autigênica (Barbosa 

et al., 2008). Os fósseis são recobertos por películas de óxido de ferro e mostraram uma 

possível correlação com a tafoflora da Bacia do Araripe. Foram identificadas formas de 

Brachyphyllum sp., e de Araucarites sp., além de partes de folhas de Welwitschiaceae 

(Barbosa et al., 2008). Os restos foram carbonizados antes de serem transportados e 

depositados. É possível que os eventos de vulcanismo causassem incêndios que destruíam 

a vegetação que em seguida era transportada para o lago por meio de enxurradas. Esse 

fato também explicaria o estado fragmentário do material preservado, havendo poucas 

estruturas completamente inteiras, como folhas ou caules. 

 

ANÁLISES GEOQUÍMICAS 



Os folhelhos apresentam camadas de coloração cinza, ou castanho claro, por isso foi 

selecionada uma amostra de cada cor (cinza = SPC e castanho claro = SPA). Foram 

realizadas análises, através do método de fluorescência de raios-x, para a análise 

geoquímica dos elementos maiores, além de espectrometria de plasma de emissão atômica 

e de massa acopladas para análises dos elementos menores e Terras Raras (ETR). Para 

efeito de comparação os valores composicionais do folhelho foram plotados em diagramas e 

comparados com os valores existentes para as rochas ígneas da SMI, publicados por 

Nascimento (2003). 

No diagrama de Winchester & Floyd as amostras do folhelho ficaram entre os 

campos representativos de andesitos e dacitos/riodacitos (Fig. 1A). A comparação entre as 

curvas de distribuição da concentração dos elementos incompatíveis dos folhelhos com 

aquelas para as rochas vulcânicas da SMI demonstrou que ocorre maior similaridade com a 

assinatura composicional exibida pelos traquitos (Fig. 1B), sendo que os folhelhos são 

ligeiramente mais empobrecidos em Nb, Ta, Zr e Hf em relação aos traquitos. 

Especialmente os elementos Th, La, Ce, Nd, Sm e Y mostraram uma notória aproximação 

de concentrações. De forma similar, as curvas com as distribuições das concentrações dos 

ETR´s mostraram maior similaridade com aquelas dos traquitos, sendo que os folhelhos 

investigados são relativamente mais enriquecidos nos Elementos Terras Raras, 

principalmente os Terras Raras Pesados, em relação a estas últimas rochas ígneas (Fig. 

1C). A comparação dos valores do folhelho com os padrões de folhelho norte americano e 

europeu (NASC e AES, respectivamente), todos normalizados para o condrito, ressaltou a 

diferenciação das rochas estudadas através de um enriquecimento generalizado da 

concentração dos ETR´s, e serviu para evidenciar sua assinatura divergente do padrão 

característico de folhelhos terrígenos (Fig. 1D). Alguns elementos analisados chamam a 

atenção por apresentarem concentrações significativamente elevadas: La (104,5 e 145,5 

ppm), Ce (219 e 309 ppm), Nd (133 e 191 ppm), Y (151 e 213 ppm), Zr (162 e 300 ppm), Zn 

(276 e 312 ppm) e U (10,45 e 13,55 ppm). Particularmente, este último elemento revela a 

afinidade composicional dos folhelhos com rochas ígneas de composição ácida.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Os dados acima descritos sugerem que os folhelhos estudados tem por origem as 

rochas da SMI, em especial os traquitos. Considerando os aspectos estratigráficos, 

faciológicos e geoquímicos, sugerimos que o material que compôs o folhelho tenha se 

originado a partir de material vulcanoclástico produzido nas proximidades da depressão 

onde se formou o paleolago. Esse material deve ter chegado ao lago através da queda de 

cinzas postas em suspensão na atmosfera pelas erupções e derrames vulcânicos, e através 



do transporte de material vulcanoclástico por águas superficiais. Visto a sua pouca 

espessura e extensão, é possível que o registro tenha curta duração temporal. Como até o 

presente não foram observadas outras ocorrências iguais em superfície é possível que se 

trate de um registro restrito, ligado à formação de uma depressão que foi preenchida por 

água nas proximidades de um centro de vulcanismo. 

 

 
 
Figura 1 – A) Diagrama de Winchester e Floyd (1977); B) Distribuição normalizada (composição do 
condrito de Thompson 1982) da concentração de elementos incompatíveis  comparando as amostras 
do folhelho (SPA e SPC) com as de traquito da SMI (área em cinza); C) Distribuição normalizada 
(composição do condrito de Boyton 1984) da concentração de ETR´s comparando as amostras do 
folhelho com as de traquito da SMI (área em cinza); D) Distribuição normalizada (composição do 
condrito de Boyton 1984) da concentração de ETR´s comparando as amostras do folhelho com o 
padrão North America Shale Composite (NASC) (Gromet et al., 1984) e com o Average European 
Shale (AES) (Haskin & Haskin, 1966). Dados dos traquitos são de Nascimento (2003). 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a variação marcante do fluxo de 
amônia na interface água-ar em curtos intervalos de tempo ao longo do dia. Em um 
intervalo de apenas 4 horas pode ser observado um aumento de até 8 vezes (90 a 708 
µg NH4

+ m-2 h-1) no fluxo de amônia, mostrando a importância em estudos em curta 
escala de tempo. A velocidade do vento e as concentrações de amônia na água foram 
os principais fatores reguladores do fluxo de amônia para a atmosfera. 

Palavras-chave: variação diária, curta escala de tempo, fluxo de amônia, lagoa 
costeira. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to evaluate the high variability of the ammonium flux from 
the water column to the atmosphere on a short-term scale of hours. It was observed 
that within a 4 hours interval, the ammonium flux increased 8 times (90 to 708 µg NH4

+ 
m-2 h-), showing the importance of short time scale measurements. The wind speed and 
water ammonium concentrations are the main regulatory factors controlling the 
ammonium flux from the water to the atmosphere. 

Keywords: diurnal variation, short-term scale of time, ammonia flux, coastal lagoon.  

 

INTRODUÇÃO 

       Em sistemas aquáticos, parâmetros limnológicos são bem explorados devido a 

sua importância no funcionamento de ecossistemas (Vrede, 2005). Variações desses 

parâmetros são bastante comuns e na maioria das vezes, são acompanhadas por 

monitoramentos de longo período de tempo, como mensais, anuais ou sazonais. 

Variações de curta escala de tempo, como diárias e semanais, embora pouco 

estudadas, são importantes para o entendimento das comunidades planctônicas e do 

ecossistema como um todo (Staehr and Jensen, 2007; Yannarell et al., 2003).   

         Fatores como a temperatura, intensidade de luz incidente e ocorrência de ventos 

e chuvas variam ao longo do dia e podem causar uma variação diária na concentração 

dos nutrientes disponíveis no sistema, bem como na concentração de compostos 

dissolvidos, particulados e gasosos. O metabolismo aquático de um ecossistema pode 



apresentar grande variabilidade temporal em curto espaço de tempo, o que pode ser 

um indicativo de mudanças em longo prazo. (Hanson, 2006).         

       O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica do fluxo de amônia na interface 

água-ar e das concentrações de nitrogênio amoniacal da coluna d’água de uma lagoa 

costeira tropical em curta escala de tempo. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A Lagoa Rodrigo de Freitas é um ecossistema costeiro tropical, situado na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro, Brasil, entre as latitudes 22 57’ 02’’ e 22 58’ 09’’ 

S e longitudes 043 11’ 09’’ e 043 13’ 03’’ W. Esse ecossistema recebe diariamente 

grande quantidade de lixo, óleo e efluentes domésticos que aceleram seu quadro de 

degradação ambiental.  

 

METODOLOGIA 

       Amostras de água sub-superficiais (0,5m) foram coletadas em uma variação diária 

de 48 horas durante os meses de maio e junho de 2006. As amostragens foram 

realizadas em quatro estações localizadas em diferentes regiões da lagoa a cada 4 

horas. Foram analisados os parâmetros físicos e químicos da água mais relevantes 

para este estudo e medidas como temperatura da água, salinidade, pH e velocidade 

do vento foram medidas in situ no momento da coleta. 

       O fluxo de amônia na interface água-ar foi calculado segundo Guimarães et al. 

(2005) através das concentrações de nitrogênio amoniacal (NHX) na coluna d’água, 

pH, temperatura da água, velocidade do vento e salinidade. O modelo baseia-se na 

diferença entre as concentrações do gás nas fases líquida e gasosa. 

 

RESULTADOS  
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Figura1. Variação diária da concentração de nitrogênio amoniacal nos dois meses estudados. Os símbolos representam média das 

quatro estações amostradas e erro padrão. Em destaque, os horários em que o aumento das concentrações foi mais acentuado. 
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As concentrações de nitrogênio amoniacal nos dois meses de coleta variaram 

entre 4 e 25µM (Fig.1). Em apenas 4 horas, observou-se um aumento de até 3 vezes 

nos valores de nitrogênio amoniacal, nos dois meses estudados (Fig.1 – em 

destaque). 
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      Os fluxos de amônia mensurados nos dois meses de coleta variaram de 10 a 950 

µg -2. h.-1. Em um período de apenas 4 horas na coleta realizada em Junho, observou-

se um aumento de cerca de 8 vezes no fluxo de amônia (de 90 a 708 µg NH4 m.-2 .h.-

1). A velocidade do vento mensurada durante a coleta apresentou uma variação com a 

mesma tendência do fluxo de amônia nos dois meses estudados (maio e junho). 

DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que mudanças na velocidade do vento e nas 

concentrações de nitrogênio amoniacal ao longo do dia são capazes de gerar uma 

variabilidade marcante do fluxo de amônia na interface água-ar dentro de curtos 

intervalos de tempo. 

Esta dinâmica temporal aponta para a importância de monitoramentos diários 

ou de curto intervalo de tempo em estudos limnológicos. Outros parâmetros e 

processos, tal como os observados neste estudo, podem apresentar uma dinâmica 

diferenciada se observados em escalas temporais mais reduzidas que as comumente 

utilizadas. Para muitos processos, as clássicas abordagens mensais, anuais e até 

sazonais podem não ser suficientes para a caracterização dos mesmos ou até 
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Figura 2. Variação diária do fluxo de amônia na interface água-ar (A) e da velocidade do vento (B) nos dois 

meses amostrados. Os símbolos representam média e erro padrão. Os símbolos representam média das 

quatro estações amostradas e erro padrão. Em destaque, os horários em que o aumento dos fluxos foi mais 

acentuado. 



tendenciar os resultados dependendo, por exemplo, do horário escolhido para 

amostragem.  

A velocidade do vento e as concentrações de nitrogênio amoniacal se 

correlacionaram significativamente com o fluxo de amônia (Sperman, p<0,05), 

evidenciando a importância destes parâmetros para a dinâmica deste processo.   
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RESUMO 
 
O apogeu da exploração aurífera no século XVIII tornou o Quadrilátero Ferrífero 
internacionalmente conhecido como uma região pioneira na produção de ouro. A área de 
estudo apresenta contaminação de elementos traço (Hg, Cd, Cu, Pb, Zn, e As) em 
sedimentos associados com a mineralização aurífera. Este estudo refere-se à estratigrafia 
química aplicada a geologia ambiental, onde a assinatura geoquímica de elementos maiores 
e traço foram analisados em diferentes fácies de perfis estratigráficos de planícies aluviais 
recentes e terraços aluviais datados do neógeno. Estes perfis estão localizados a jusante 
das minas de ouro, na bacia do ribeirão do Carmo. Anomalias de arsênio, cobre, zinco, 
manganês e ferro foram principalmente associados com fácies argilosas depositadas em 
planícies de inundação e lagoa de cheia, e com fácies de sedimentos grosseiros 
depositadas no canal, acumulada pela atividade de exploração aurífera na região. Estas 
anomalias geoquímicas foram associadas com óxidos e hidróxidos de ferro e manganês, 
sulfetos e argilo-minerais. Os sedimentos enriquecidos em arsênio posicionam a região 
estudada como uma das áreas mais contaminadas em arsênio do Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE : geologia ambiental, sedimentos aluviais, exploração aurífera, metais-
traço 
 
 
ABSTRACT  
 
The heyday of the exploitation of gold in the XVIII century became the Iron Quadrilateral 
region internationally known as a pioneer in the production of gold. The study area of 
significant trace element (Hg, Cd Cu, Pb, Zn, and in particular As) contamination associated 
with gold mineralization. This study refers to the chemical stratigraphy applied to 
environmental geology where the geochemistry signature of major and trace elements were 
analyzed in different facies from stratigraphic profiles of recent floodplains and alluvial 
terraces dated of the neogene. These profiles are located downstream from gold mines in 
the Carmo River basin. As, Cu, Zn and Mn anomalies are mainly associated with the clayey 
facies deposited in floodplains and oxbow lakes, and with coarse-sediment facies deposited 
in the channel, accumulated by the gold exploitation activity in the region. These 
geochemical anomalies were associated with minerals such as iron oxides and hydroxides, 
manganese oxides, sulfide and clay-mineral. The As-bearing sediments positioned the 
region studied as one of the areas most contaminated by arsenic in Brazil. 
 
 

KEYWORDS: environmental geology, alluvial sediments, gold exploration, trace metals 

 



INTRODUÇÃO 

 
Após três séculos de exploração, o Quadrilátero Ferrífero destaca-se como uma das 

regiões mais importantes na produção de ouro do Brasil. Instalaram-se na região de Mariana 

e Ouro Preto, atividades rudimentares de extração de ouro por garimpo em aluviões. 

Padrões mais modernos de exploração surgem em 1817, com a criação da primeira 

empresa de mineração de ouro, a Companhia Minas de Passagem (Eschwege 1833).  

Nas mineralizações auríferas mesotermais hospedadas em “greestone belts” do 

Quadrilátero Ferrífero, participam fluidos que transportam, além do ouro, elementos como 

As, Sb, Cu, Pb e Zn (Borba, 2002). Os depósitos auríferos da mina de Passagem ocorrem 

no contato entre as rochas do Grupo Nova Lima e o Supergrupo Minas, entre grande 

quantidade de arsenopirita, veios de quartzo e carbonatados ou disseminados em formação 

ferrífera, turmalinito, filito e quartzito.  

Oficialmente, 35 toneladas de ouro foram extraídas na Mina da Passagem e os 

rejeitos enriquecidos em metais-traço de elevada toxicidade, tais como As, Cd, Pb, Zn e Cu, 

foram lançados diretamente no ribeirão do Carmo. Estima-se que, durante 284 anos de 

exploração, cerca de 10.500 toneladas de As foram disponibilizados para o meio ambiente.  

O principal objetivo deste trabalho é a caracterização da influência da exploração 

aurífera histórica (mineração e garimpo) no registro estratigráfico e geoquímico de perfis de 

sedimentos de planícies de inundação e terraços aluviais do ribeirão do Carmo (alto rio 

Doce), considerados como ambientes acumuladores de metais potencialmente tóxicos. 

Além disso, são propostos valores de referência, caracterizadas áreas de riscos de 

contaminação e estimados os potenciais de mobilidade de alguns elementos tóxicos.  

 
METODOLOGIA 

 
Foram coletadas 130 amostras de sedimentos, em fácies sedimentares distintas, 

localizadas em 2 perfis de planícies de inundação, 7 perfis de cortes de bancos do canal 

(“cutbank”) e 4 perfis de terraços aluviais (Figura 1). Os sedimentos foram caracterizados 

detalhadamente por meio de diferenças texturais, composição mineralógica, estruturas 

sedimentares e contribuições antropogênicas. A determinação mineralógica foi realizada por 

difratometria de raios X e microscopia eletrônica de varredura acoplada com EDS. As 

análises químicas envolveram a determinação dos elementos maiores  (Ca, Mg, Na, K, Fe, 

Al, Ti, P e Mn) e os elementos-traço Cd, Ni, Cr, Co, Hg, V, Zn, As, Pb,  Cu., Li, Be, Sr, e Ba, 

Zr e Th e Y por espectrômetro de emissão atômica via plasma (ICP-OES) para 

determinação da composição geoquímica parcial e espectrometria de fluorescência de raios 

X (ED -XRF e WD - XRF) para composição geoquímica total. 



Figura 2 : Bloco diagrama mostrando o ambiente deposicional típico de rios meandrantes e o 
posicionamento dos perfis onde foram coletadas as amostras de sedimentos investigadas. 

 
RESULTADOS 

 
Os perfis estudados, baseando-se nas assinaturas geoquímicas e nos dados 

sedimentológicos, puderam ser agrupados em 3 tipos principais (Costa, 2006). O primeiro 

tipo, representado pelos sedimentos dos terraços T2, T4 e estratos superiores do perfil de 

cutbank B6, localizados na região de Monsenhor Horta, caracterizam a situação em que a 

assinatura geoquímica é controlada por fatores naturais, apresentando baixas 

concentrações de elementos-traço e ferro e alta concentração de alumínio (máx. Al2O3=35,7 

%). São caracterizados por uma mineralogia com apreciável enriquecimento em gibsita e 

foram associados a área-fonte constituída por rochas gnáissicas e metabásicas dos 

complexos metamórficos presentes na região.  

O segundo tipo representa a situação em que a assinatura geoquímica é controlada 

pelo enriquecimento em óxidos de ferro (máx. Fe2O3 = 93,9%) e metais-traço como Cu, Zn, 

As, Cd, Li, Ba, Ni, Cr, minerais como arsenopirita, goetita rica em As, dravita, etc. e argilo-

minerais como ilita e caulinita. Apresentam evidências de interferências antrópicas, tais 

como depósitos tecnogênicos (plásticos e material de ferro) e interferências no processo de 

selecionamento de grãos decorrentes de atividades de garimpo e dragagem.  Neste caso, 

inserimos os sedimentos dos perfis de cutbank B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7, os depósitos 

overbank PI1 e PI4 e o terraço T3, localizados ao longo do ribeirão do Carmo, entre Mariana 

e Acaiaca.  

 



Finalmente, o terceiro tipo descreve a situação em que a assinatura geoquímica é 

controlada por enriquecimento em óxidos de ferro (máx. Fe2O3 = 92,3%) e metais-traço, 

como o As (1378 mg/kg), associados a fontes geogênicas mineralizadas. Tais sedimentos 

foram depositados antes da exploração aurífera na região. Neste caso, inserimos o perfil do 

terraço T1, cuja datação pelo método de Luminescência Oticamente Estimulada (LOE)  foi 

de 2200 ± 300 anos correspondente ao holoceno (Costa 2008). Estes sedimentos 

caracterizam-se por uma constituição mineralógica enriquecida em óxi-hidróxidos de ferro, 

como hematita, magnetita e goetita, minerais pesados como dravita e argilo-minerais como 

ilita e caulinita. As áreas fonte dos 2º e 3º tipo são, principalmente as rochas supracrustais 

dos supergrupos Minas e Rio das Velhas. 

 
CONCLUSÃO 

 
O maior fator de risco ambiental encontrado no local está relacionado à 

contaminação de Cu (máx. 2119 mg/kg), Zn (máx. 966 mg/kg), Cd (máx. 103,6 mg/kg) e As 

(máx. 2871 mg/kg) em sedimentos finos depositados em ambientes de planície de 

inundação, associados principalmente aos argilo-minerais e óxi-hidróxidos de ferro, e em 

sedimentos mais grosseiros, depositados em ambientes de canal, associados a minerais 

pesados como dravita, arsenopirita e, também, a óxi-hidróxidos de ferro e argilo-minerais 

presentes em fraturas de grãos de minerais como hematita e dravita. 

O risco ambiental referente às altas concentrações de elementos tóxicos, como As, 

Cu, Zn, Cd, Cr e Li, nos ambientes de planície de inundação, é preocupante. Considera-se 

que os sedimentos das planícies funcionam como fontes secundárias de contaminação 

destes elementos para os recursos hídricos superficiais e sub-superficiais, utilizados 

principalmente na irrigação, podendo provocar efeitos adversos à saúde humana das 

comunidades ribeirinhas situadas na bacia do ribeirão do Carmo. 
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RESUMO 

A caracterização geoquímica, aliada à pesquisa de campo, possibilitou a 
identificação de quatro derrames basálticos do Grupo Serra Geral, sobrepostos aos arenitos 
da Formação Botucatu na região de Quaraí, RS, Brasil. Não há variação química 
significativa da maioria dos elementos em amostras do mesmo derrame, o que permite a 
identificação do derrame a partir da análise química da rocha. A forte alteração hidrotermal 
não acarretou grande modificação na composição química da rocha, sendo o conteúdo de 
SiO2 e K2O os mais afetados, diminuindo significativamente com a alteração. Estão 
identificados o derrame 1 (andesito) e os derrames 2, 3 e 4 (andesitos basálticos). Todos 
são baixo-Ti, sendo os derrames 1, 2 e 3 do tipo Gramado e o derrame 4 do tipo Esmeralda. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

 Field work and geochemical characterization led to the identification of four basal 
basaltic lava flows from the Serra Geral Group directly overlying the Botucatu Formation 
sandstones in the Quaraí region, RS, Brasil. There is no significant chemical variability for 
most elements in the samples of the same flow. The chemical composition of a single rock 
sample allows the identification of the flow. The intense hydrothermalism caused little 
alteration in the chemical composition of the rock; most affected were SiO2 and K2O, because 
they decrease significantly with alteration. Flow 1 (andesite) and flows 2, 3 and 4 (basaltic 
andesites) are clearly identified. They are all low-Ti type; flows 1, 2 and 3 are Gramado type 
and flow 4 is Esmeralda type. 

 
KEYWORDS 

 Basalt, geochemical correlation, Serra Geral Group, Quaraí. 

 
INTRODUCTION 

In the southernmost border of the state of Rio Grande do Sul with Uruguay, 
geological mapping has been done mostly for the identification of aquifers. The basaltic lava 
flows in the region have the potential to generate amethyst and agate geode, extracted today 
in the Garimpo do Vivi, Santana do Livramento municipality. The stratigraphic and 
geochemical correlation of flows allows a better understanding of volcanic processes and the 
subsequent hydrothermal alteration that has affected the rocks.  

Field work in 2008 and 2009 (total = 20 days) led to the understanding of geological 
relationships and the collection of 43 samples for chemical analyses in the ACME laboratory 
(Canada). 



 
REGIONAL AND LOCAL GEOLOGY 

The Cretaceous Botucatu Formation of eolian sandstones occurs at the top of the 
sedimentary sequence of Paraná basin, covered by volcanic rocks of the Serra Geral Group  
(Wildner et al., 2007). The Serra Geral Group magmatism is part of the Paraná province, 
which includes continental volcanic rocks and is one of the largest plateau volcanic provinces 
in the world. The basalt lava succesion adds to about 1700 m in the depocenter, situated 800 
km to the north of the Quaraí region. This magmatism is associated with rupture of 
Gondwana during the Lower Cretaceous. 

The Serra Geral magmatism has bimodal characteristics and includes tholeitic 
basalts, andesites and dacite to rhyolite. Peate et al. (1992) proposed a division of the 
volcanic rocks into two major chemical groups: high Ti/Y, in the northern portion of the basin 
(facies Pitanga, Paranapanema and Ribeira) and low Ti/Y, in the southern portion of the 
basin (facies Gramado and Esmeralda). Wildner et al. (2003) and Wildner (2004) subdivided 
the Serra Geral Group magmatism in vulcano-plutonic mafic facies (Gramado, 
Paranapanema, Esmeralda, Pitanga, Campo Erê and Lomba Grande) and vulcano-
intermediary felsic facies (Palmas, Chapecó Várzea do Cedro and Alegrete). In the study 
area (Fig. 1) the effusive rocks are basaltic andesites and andesites. Chemical type is low-Ti 
including Gramado and Esmeralda facies. The thickness of the package is usually less than 
100 m in the Quaraí region. 

Field mapping allowed the identification and correlation of four flows. In this region the 
first flows are in direct contact with the sandstones of the Botucatu Formation. 

All flows are mostly massive in the core with amygdaloidal lower and upper crusts. 
Flows 1 and 5 have thickness of approximately 25 m, while flows 2 and 3 have thickness of 
approximately 50 m. In flow 1, a breccia is present at the base. This oustanding feature 
extends for more than 50 x 50 km into Uruguay. Flows 1 and 4 are type I (Gomes, 1996) 
without columnar jointing in the core, while flows 2 and 3 are type II (Gomes, 1996) and 
display vertical jointing in the core. The thinner flows are more favorable to contain significant 
deposit of amethyst and agate geodes (Duarte et al., 2005).  

 

 
 

Fig. 1: Geological map of the study area (modified from Gilg et al., 2003). 



GEOCHEMISTRY 
Chemical analyses of 43 rock samples in ACME laboratory (Canadá) for major and 

trace elements resulted in the identification and correlation between the lava flows from the 
Quaraí region. 

Chemical classification of the samples in the TAS diagram (Fig. 2) shows a 
concentration in the basaltic andesite field. The correlation of chemical elements with LOI 
(loss on ignition) is a strong indication of geochemical mobility during alteration. SiO2 and 
K2O have strong negative correlation with LOI (Table 1). 

 

 
Fig. 2: TAS diagram of Quaraí lavas. 

 

Amostras G1544 G1574 G159 G1513 E23 E29-A D5A D5B 
         
SiO2 57,45 55,67 52,62 52,53 54,95 55,63 54,50 54,47 
TiO2 1,77 1,76 1,1 1,12 1,47 1,48 1,75 1,74 
Al2O3 12,46 12,35 14,25 14,14 13,03 13,04 13,03 12,92 
Fe2O3 13,55 12,77 11,39 11,18 12,98 12,72 13,46 14,04 
MgO 1,98 2,17 6,13 6,03 3,31 3,43 3,60 3,48 
CaO 5,26 6,4 10,04 9,94 6,69 6,83 7,24 7,34 
Na2O 2,68 2,24 2,35 2,35 2,75 2,68 2,73 2,78 
K2O 2,59 1,78 1,15 1,11 2,3 2,27 1,88 1,87 
P2O5 0,23 0,23 0,13 0,14 0,25 0,22 0,26 0,26 
MnO 0,15 0,14 0,19 0,19 0,16 0,16 0,19 0,20 
LOI 1,6 4,2 0,4 1 1,9 1,3 1,1 0,6 
Sum  99,75 99,68 99,76 99,76 99,74 99,74 99,74 99,74 

 
Table 1: Geochemical characteristics of four flows from Quarai, Brazil. Data from Duarte, S.K., Pertille, 
J. and Hartmann L. A. (informal, 2009). Major oxides in wt.%, trace elements in ppm and LOI (loss on 
ignition) in wt.%. Flow 1: G1544 e G1574. Flow 2: G159 e G1573. Flow 3: E23 e E29-A. Flow 4: D5A 
e D5B. 



 

The process of magmatic differenciation of flows is observed in variations of chemical 
concentrations of elements with the concentration of MgO (Fig. 3). The geochemical 
correlation is also observed in trace elements distribution (Fig. 4).  

 

 
Fig. 3: Diagrams with variations in contents of major elements as a function of MgO. 

 

 
Fig. 4: Diagram of variation of trace elements. 
 

CONCLUSIONS 
 Several conclusions are reached, based on results of the analyses and field mapping. 
1. There is very little chemical variability in samples within single flows for most elements; 
2. Every single flow has distinctive and unique chemical composition, in some flows for most 
elements and in others for a few elements. This makes it possible to correlate each flow over 
large distances; 
3. The hydrothermal alteration caused little geochemical modification on the rocks, observed 
mostly in reduction of SiO2 and K2O contents with increase of loss on ignition; 
4. Four flows were identified in the study area. Three flows are low-Ti, Gramado type and 
one is low-Ti, Esmeralda type, confirming previous studies. 
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RESUMO 

Os Granitóides Arroio Divisa estão situados no Batólito Pelótas, no extremo sul do 
Brasil associados ao estágio inicial da transcorrência pós-colisional, relacionada ao Ciclo 
Brasiliano. É composto predominantemente por granodioritos e quartzo-dioritos a dioritos, 
com estruturas co-mingling atestando sua contemporaneidade. As rochas dioríticas têm 
afinidade toleítica médio-K como indicado pelas características geoquímicas. As rochas 
granodioríticas possuem padrões geoquímicos coerentes com sua derivação de magmas 
básicos toleíticos contaminados por fusões crustais. A contaminação crustal explica sua 
similaridade composicional com rochas calcioalcalinas. A contaminação de magmas 
toleíticos por fusões crustais é promovida e implementada pelo cisalhamento no interior de 
cinturões transcorrentes.    

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geoquímica, cinturões de cisalhamento 

 

ABSTRACT 

 The Arroio da Divisa Granitoids are situated in the Pelotas Batolith, 
southernmost Brazil associated with the early stages of post-collisional transcurrence related 
to the Brasiliano Cycle. They are dominantly granodiorites and quartz diorites to diorites, with 
co-mingling structures attesting their contemporainity. The dioritic rocks have medium-K 
tholeiitic affinity as indicated by their geochemical features. The granodioritic rocks have 
geochemical parameters consistent with their derivation from the tholeiiitic basic magmas 
contaminated by crustal melts. The crustal contamination explains their compositional 
similarity with calc-alkaline rocks. The contamination of tholeiitic magmas by crustal melts is 
promoted and implemented by shearing inside the transcurrent belts. 

 
 

KEYWORDS: Geochemistry, shear belts 



A área de estudo está localizada na porção sul da Província Mantiqueira (Almeida et 

al. 1977), na parte leste do Escudo Sul-rio-grandense, e faz parte do Batólito Pelotas 

(Philipp et al. 2002). As associações litológicas presentes nesta área são caracterizadas 

como resultantes de um magmatismo neoproterozóico pós-colisional intimamente associado 

à tectônica transpressiva do final do Ciclo Brasiliano, instalada no Cinturão de Cisalhamento 

Sul-brasileiro (CCSB) (Nardi & Bitencourt 2007). Este cinturão compreende diversas zonas 

de cisalhamento anastomosadas, de espessura quilométrica e cinemática dominantemente 

transcorrente. A maior parte destas zonas é subvertical, com direção variável entre NS e 

N60E. Os dados disponíveis apontam para condições de temperatura compatíveis com as 

da fácies xistos verdes a anfibolito inferior durante o estabelecimento das zonas que 

compõem o cinturão, com as temperaturas sendo periodicamente elevadas por 

conseqüência da atividade magmática contínua. Os Granitóides Arroio Divisa (GAD), foco 

deste trabalho, formam um corpo alongado de direção NE, com aproximadamente 30 km de 

extensão e largura de 1 a 5 km no interior do CCSB. As rochas do GAD são 

predominantemente granodioríticas, de granulação média a grossa com forte foliação 

magmática marcada pela orientação de feldspatos e biotitas; sobreposta à mesma verifica-

se deformação dúctil com forte componente milonítica. Estas rochas possuem ainda 

importante relação de contemporaneidade com enclaves máficos e diques sinplutônicos de 

composição dioritíca a quartzo-diorítica em diferentes graus de mistura heterogênea. 

As rochas dioríticas incluídas nos Granitóides Arroio Divisa possuem afinidade 

toleítica indicada pelas altas razões FeO(t) / MgO (Fig. 1 d) e por seu posicionamento nos 

diagramas AFM e Al-Mg-(Fe+Ti) (Jensen 1976)(Fig. 1 b). Seus teores de K2O permitem 

identificá-las como médio-K, como sugerido por Le Maitre (2002) (Fig. 1 c). As rochas 

granodioríticas e tonalíticas possuem teores relativamente elevados de Zr, Sr e ETR, 

coerentes com os encontrados nas rochas dioríticas, o que sugere uma relação genética 

entre as mesmas, mais do que uma origem por simples fusão de materiais crustais para as 

rochas félsicas. Adicionalmente, suas feições composicionais semelhantes às de rochas 

calcioalcalinas (Fig. 1 a, d), bem como seu caráter levemente peraluminoso, indicam que as 

mesmas representam a evolução dos magmas toleíticos com assimilação concomitante de 

fusões crustais. 



 
Figura 1: a) Diagrama discriminatório Fe (t) + Ti – Al – Mg de Jensen (1976); b) Diagrama 

discriminatório AFM de Irvine & Baragar (1971); c) Diagrama discriminatório SiO2 vs. K2O de 

Le Maitre (2002); d) diagrama FeO(t) / MgO vs. SiO2 de Miyashiro (1974). Nos gráficos, são 

representadas por círculos pretos as rochas dioríticas dos GAD e com círculos brancos as 

rochas de composição granodiorítica e tonalítica. 

 

Uma evolução semelhante a esta foi admitida com base em estudos geoquímicos e 

isotópicos por Florisbal et al. (2009) para a Suíte Paulo Lopes no estado de Santa Catarina, 

correlacionável aos granitóides estudados. Embora a maior parte dos trabalhos referentes 

ao magmatismo pós-colisional precoce classifique-o como cálcio-alcalino, alguns mais 

recentes têm reconhecido em várias regiões o seu caráter toleítico (Cottin et al. 1998, 

Florisbal et al. 2005, 2009, Bogaerts et al. 2006). A mudança do caráter cálcio-alcalino dos 

magmas contemporâneos com a subducção litosférica para o toleítico nos estágios que 

sucedem a colisão principal e, por conseqüência, a subducção, como verificado no sul do 

Brasil, pode ser relacionada com o decréscimo do grau de hidratação e oxidação das fontes 

mantélicas. Conforme discutido por Nardi & Bitencourt (2007), a contaminação dos magmas 



toleíticos por fusões crustais, gerando os magmas granodioríticos-tonalíticos, é promovida e 

incrementada pela atuação das zonas de cisalhamento que controlam a ascensão e 

posicionamento desses magmas. 

 

REFERÊNCIAS 

Almeida, F.F.M.; Hasui, Y.; Brito Neves, B.B. & Fuck, R.A. 1977. Províncias Estruturais Brasileiras. In: 
Simp. Geologia do Nordeste, 8, Campina Grande,. Atas. Campina Grande, SBG, p. 363-391. 

 

Bogaerts,M., Scaillet,B., Auwera, JV. 2006. Phase Equilibria of the Lyngdal Granodiorite (Norway): 
Implications for the Origin of Metaluminous Ferroan Granitoids. J.Petrol., 47 (12): 2405–2431 2006 
doi:10.1093/petrology/egl049.  

 

Cottin, J.Y.; Lorand, J.P.; Agrinier, P.; Bodinier, J.L. & Liégeois, J.P. 1998. Isotopic (O, Sr, Nd) and 
trace element geochemistry of the Laouni layered intrusions (Pan-African belt, Hoggar, Algeria): 
evidence for post-collisional continental tholeiitic magmas variably contaminated by continental 
crust. Lithos, 45:197–222. 

 

Florisbal, L M, Nardi, L. V. S., Bitencourt, M F. 2005. Magmatismo pós-colisional precoce de idade 
neoproterozóica e afinidade toleítica alto-K no sul do Brasil: A Suíte Paulo Lopes, SC. In: X 
Congresso Brasileiro de Geoquímica, , Porto de Galinhas. Extended Abstracts. Recife: Sociedade 
Brasileira de Geoquímica. v.1. 

 

Florisbal, L. M., Bitencourt, M. F., Nardi, L. V. S., Conceição R. V. 2009. Early post-collisional granitic 
and coeval mafic magmatism of medium- to high- K tholeiitic affinity within the Neoproterozoic 
Southern Shear Belt. Precambrian Research 

 

Irvine, T. N. & Baragar, W. R. A. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic 
rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8, 523–548. 

 

Jensen, L. S. 1976. A New Cation Plot for Classifying Subalkalic Volcanic Rocks. Ontario Geological 
Survey Miscellaneous Paper 66. 

 

Le Maitre, R. W. 2002. A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms. Recommendations 
of the IUGS Commission on the Systematics of Igneous Rocks. Oxford: Blackwell. 

 

Miyashiro A. 1974. Volcanic rock series in island arcs and active continental margins. American 
Journal of Science. 274, 321–355. 

 

Nardi, LVS Bitencourt, MF 2007 – Magmatismo granítico e evolução crustal do sul do Brasil. 50 Anos 
de Geologia - IGEO - UFRGS. Porto Alegre, 2007, 125-141. 

 

Philipp,R.P., Machado, R., Nardi, L.V.S., Lafon, J.M. 2002. O magmatismo granítico neoproterozóico 
do Batólito Pelotas no sul do Brasil: novos dados e revisão da geocronologia regional. Revista 
Brasileira de Geociências. 32 (2):277-290. 



TRANSPORTE DE ESPÉCIES QUÍMICAS DISSOLVIDAS EM ÁGUAS FLUVIAIS DE 
UMA MICROBACIA COM EUCALIPTOS EM ANGATUBA, SÃO PAULO 

 
Helder de OLIVEIRA1, Diego VENDRAMINI1, Jefferson MORTATTI1 

 
(1) Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA)/USP, Avenida Centenário, 303. Caixa Postal 

96. Piracicaba, SP. Endereços eletrônicos: helder@cena.usp.br; dvendram@cena.usp.br; 
jmortatt@cena.usp.br 

 
Introdução 

Área de Estudo 
Protocolo de Amostragem 

Protocolo Analítico 
Equilíbrio Iônico e Concentrações das Principais Espécies Químicas Fluviais 

Quantificação do Transporte Fluvial 
Resultados e Discussão 

Conclusões 
Agradecimentos 

Referências Bibliográficas 
 
RESUMO - As concentrações das principais espécies químicas dissolvidas bem como seus 
transportes fluviais foram quantificados no córrego Entre Rios, em uma microbacia reflorestada 
com eucaliptos em Angatuba, SP, durante dois eventos chuvosos, antes e após a colheita da 
madeira, sendo comparados dois métodos de cálculo, o estocástico e o de integração de áreas. 
Embora com resultados similares, o método de integração de áreas se mostrou melhor adaptado à 
situação proposta, evidenciando que SiO2 e HCO3

- apresentaram os transportes específicos mais 
significativos em ambos os períodos de amostragem. Após a colheita de madeira foi possível 
verificar um aumento na concentração de K+, Cl- e SO4

2- devido aos tratos culturais e adubação para 
o próximo ciclo de plantas. Os baixos transportes observados confirmaram a baixa minerabilidade 
das águas superficiais, se mostrando altamente dependentes do processo de recarga. 
 
Palavras-chave: transporte fluvial, microbacia, espécies químicas, eucaliptos. 
 
ABSTRACT - H. Oliveira, D. Vendramini, J. Mortatti - Transport of chemical species dissolved in 
fluvial waters of a small catchment forested with eucalyptus in Angatuba, São Paulo. The fluvial 
behavior of major chemical dissolved species in a small catchment forested with eucalyptus near 
Angatuba, São Paulo, Brazil was investigated in terms of specific transport during two rainy events, 
before and after the wood cutting. The specific transports were calculated according to the 
stochastic and the partial area integration methods. Although giving similar results, the partial area 
integration was better adapted for isolated rainy events. Significant specific transports were 
observed for SiO2 and HCO3

- in both rainy events. After the wood cutting a fluvial increase of K+, 
Cl- and SO4

2- could be observed mainly related to agricultural practices in the catchment. The low 
dissolved loads, verified in the Entre Rios stream, confirm the low mineraralization degree of the 
superficial waters showing to be very dependent of the pluvial recharge process in the catchment. 
 
Keywords: transport, small catchment, chemical species, eucalyptus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A qualidade química das águas superficiais em bacias de drenagem vem sendo influenciada nos 

últimos tempos por atividades antrópicas quer seja doméstica, agrícola ou industrial. A composição 

química dessas águas depende de vários fatores naturais envolvendo principalmente os aspectos 

geológicos, topográficos, meteorológicos, hidrológicos e biológicos, podendo variar sazonal e 

espacialmente dentro da bacia de drenagem. Outros fatores que também contribuem para alteração 

na composição química das águas fluviais estão relacionados com o tempo de residência da água na 

bacia hidrográfica, uso do solo, cobertura vegetal, tipo de manejo, exploração florestal, construção 

de estradas e outros (Scardua, 1994). Segundo Lima (1986), a cobertura florestal influi 

positivamente sobre a hidrologia no solo, melhorando os processos de infiltração, percolação e 

armazenamento da água, além de diminuir o escoamento superficial. 

 Quando a cobertura vegetal de uma bacia hidrográfica sofre intervenção, como o corte raso de 

uma floresta implantada, o ecossistema em questão torna-se passível de alterações tais como: taxas 

elevadas de nutrientes fluvialmente transportados, erosão, decomposição de húmus e modificações 

nos processos biológicos (Bormann et al., 1968; Câmara & Lima, 1999; Câmara et al., 2000) 

refletindo diretamente na qualidade da água. 

 Importantes estudos sobre a temática do transporte fluvial de espécies químicas, principalmente 

em grandes bacias de drenagem têm sido realizados, caso particular da bacia amazônica com cerca 

de 6,0 x 106 km2 realizadas no canal principal do rio Solimões/Amazonas (estações Vargem Grande 

e Óbidos) e principais tributários onde transportes totais anuais mais elevados para HCO3
-, SiO2 e 

Ca2+ puderam ser quantificados, indicando uma erosão química de 32,2 t km2 a-1 (Mortatti, 1995). 

De acordo com os trabalhos realizados por Deronde & Symoens (1980) na bacia do rio Congo 

(África), com área de 3,7 x 106 km2, os sólidos dissolvidos totais (TDS) transportadas fluvialmente 

foram da ordem de 9,9 t km-2 a-1, cujas concentrações seguindo o modelo de diluição, diminuíram 
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com o aumento das vazões, destacando-se o HCO3

- e Cl- entre os ânions e Ca2+ e Na+ entre os 

cátions principais. 

 Em estudos de caracterização hidrogeoquímica da bacia de drenagem do rio Piracicaba, SP com 

12.400 km2, durante o período de 1992 a 1996, Mortatti et al., (2003) observaram que as espécies 

químicas dissolvidas HCO3
-, SO4

2- e Na+ foram as que mais contribuíram no transporte específico 

no sistema fluvial com valores de  13,97; 6,01 e 4,98 t km-2 a-1, respectivamente. 

 Na identificação dos principais parâmetros envolvidos no processo de alteração de rochas na 

bacia hidrográfica do rio Corumbataí, SP (1700 km2), Bortoletto et al., (2002) calcularam o 

transporte específico fluvial dos principais íons dissolvidos, sendo os mais significativos HCO3
- 

(16,0 t km-2 a-1), SO4
2- (9,3 t km-2 a-1), Ca2+ (3,2 t km-2 a-1) e K+ (1,3 t km-2 a-1). De acordo com os 

autores, os elevados transportes observados foram devido aos aportes difusos relacionados com o 

processo de alteração de rochas da bacia de drenagem e aos aportes pontuais relacionados com a 

influência antrópica da região. 

 De uma maneira geral, os estudos hidrogeoquímicos fluviais em microbacias de drenagem são 

escassos no Brasil, mas importantes e pioneiros trabalhos na área de hidrologia florestal foram 

desenvolvidos por Lima e colaboradores na década de 70, os quais visavam estudos de impactos 

hidrológicos no manejo de florestas plantadas (Lima & Barbin, 1975; Lima & Freire, 1976; Lima & 

Reichardt, 1977; Lima, 1979). 

 Em uma microbacia de intensa ocupação agrícola e urbana localizada em Barra Bonita (SP), com 

área de 29,31 km2 foi determinado o transporte específico dos íons principais tendo maior 

contribuição de cátions para o Ca2+ (12,05 kg km-2 d-1) e o Na+ (8,06 kg km-2 d-1) e para os ânions o 

HCO3
- (53,10 kg km-2 d-1) e Cl- (12,44 kg km-2 d-1). Segundo Bibian (2007), a poluição proveniente 

do córrego dos Moraes, expressada em termos do transporte de NO3
- e HCO3

-, foi a principal 

contribuição destas espécies químicas no período mais seco, enquanto que no período mais 

chuvoso, o maior carregamento destas espécies químicas esteve associado à lixiviação do material 

orgânico mineralizado da parte agrícola.  
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 De acordo com Mortatti (1995), a avaliação das possíveis alterações a que estão sujeitos os 

ecossistemas naturais, sob ocupação industrial e/ou agrícola, pode ser realizada com a utilização de 

diferentes metodologias, as quais se encontram associadas ao controle físico-químico das águas e ao 

transporte de material em suspensão em toda a bacia de drenagem. Isto se constitui no 

monitoramento hidrogeoquímico, que considera os efeitos globais e locais dessas alterações, tanto a 

níveis quantitativos quanto qualitativos. Dessa forma, parâmetros importantes que configuram e 

controlam a denudação do solo, erosão mecânica e química, o perfil de alterações das rochas, 

podem ser mais bem investigados.  

  O presente trabalho teve por objetivo identificar e quantificar os transportes fluviais das espécies 

químicas dissolvidas (cátions e ânions principais) nas águas fluviais do córrego Entre Rios 

pertencente à uma microbacia reflorestada com eucaliptos na região de Angatuba (SP), durante dois 

eventos chuvosos, antes e após a colheita da madeira. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

 A microbacia do córrego Entre Rios está localizada numa altitude média de 624 m em uma área 

de 1,6 km2 entre os paralelos 23o16`30`` e 23o17`30`` S e os meridianos 48o25´30” e 48o26´30”  W 

(Figura 1). Na área da microbacia hidrográfica existem seis talhões plantados com Eucalyptus 

grandis Hill Ex Maiden com idades variando de 3, 5 e 9 anos e ocupam 68,7% da área total da 

microbacia. A colheita de madeira do tronco de árvores com idade de 9 anos ocorreu em 10,2% da 

área da microbacia Entre Rios em julho de 2007. A área da microbacia de drenagem apresenta 

clima tipo Cfa, chuvoso com inverno frio, precipitações pluviométricas durante o ano todo e verões 

quentes, segundo a classificação de Köppen, correspondendo ao clima mesotérmico úmido, sem 

estiagem e para o período de 1995 a 2007 apresentou precipitação anual média de 1499 mm, 

temperatura mínima e máxima anual de 14,7 oC e 28,8 oC, respectivamente. 
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Figura 1 

 

 A geologia local está associada preferencialmente ao Grupo São Bento, formação Pirambóia. A 

formação Pirambóia é composta por depósitos fluviais incluindo arenitos finos a médios, 

avermelhados, síltico-argilosos, com estratificação cruzada ou plano paralela, com níveis de 

folhelhos e arenitos argilosos de cores variegadas e raras intercalações de natureza areno-argilosa 

(IPT, 1981). 

 Os principais solos da área experimental, segundo a classificação da Embrapa (1999), pertencem 

às classes do Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, fase arenosa (LVAd); Latossolo Vermelho, 

distrófico, fase argilosa (LVd); Cambissolo Háplico Tb distrófico (CXbd) horizonte B incipiente e 

Neossolo Quartzarênico órtico (RQo) constituídos essencialmente por material quartzoso não 

apresentando horizonte B. 

 

PROTOCOLO DE AMOSTRAGEM 

 

 As coletas das águas fluviais foram efetuadas no eixo da corrente fluvial e profundidade média 

do canal principal do córrego Entre Rios, no município de Angatuba, SP conforme pode ser 

observado na Figura 1. As coletas intensivas foram realizadas em duas situações, a primeira anterior 

à colheita de madeira, no período de 17 a 18 de março de 2007 correspondendo a um evento 

chuvoso de 28 mm durante 16,17 h e a segunda posterior à colheita de madeira em 05 de dezembro 

de 2007, com um evento chuvoso de 25 mm durante 13,42 h, totalizando 9 amostragens para cada 

coleta intensiva. Os volumes amostrados foram de 1 L das amostras brutas e armazenadas em 

frascos de polietileno, mantidas sob refrigeração à 4 oC até a realização das análises químicas. 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
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 As amostras de águas fluviais tiveram seus principais parâmetros físico-químicos condutividade 

elétrica (CE), pH, temperatura (T) e oxigênio dissolvido (OD) determinados no local, 

imediatamente após as amostragens utilizando-se de medidores portáteis marca Digimed. 

Posteriormente ao processo de filtração manual à vácuo com filtro Millipore de acetato de celulose 

(nitrato 75-80% e acetato) com poros de 0,45 µm de diâmetro, as amostras foram analisadas 

quimicamente em termos da alcalinidade total por microtitulação de Gran (Edmond, 1970). Para 

determinação dos principais íons dissolvidos utilizou-se de um cromatógrafo iônico ICS-90 marca 

Dionex. Alíquotas em torno 50 mL foram destinadas à análise da sílica dissolvida (SiO2) por ICP-

OES.  

 

EQUILÍBRIO IÔNICO E CONCENTRAÇÕES DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES 

QUÍMICAS FLUVIAIS 

 

 A qualidade dos resultados químicos das águas fluviais do córrego Entre Rios pode ser 

verificada em função do equilíbrio iônico das principais espécies químicas dissolvidas de acordo 

com o procedimento descrito por Probst (1992), Mortatti (1995) e Bortoletto Jr. et. al. (2002) em 

termos do relacionamento entre a soma de cátions (Σ+) e de ânions (Σ-) em meq L-1, sendo o erro 

analítico expresso em ∆ (%), conforme a equação 1: 

 
 As concentrações médias das principais espécies químicas fluviais foram normalizadas pelas 

vazões do córrego Entre Rios em cada período de amostragem relativo aos hidrogramas de cheia, 

por meio da equação (2) de acordo com Kattan (1989). 
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sendo: CMNQ = concentração média normalizada pela vazão (mg L-1); Qi = vazão medida em cada 

amostragem (L s-1) e Ci = concentração das principais espécies químicas dissolvidas determinadas 

para cada amostragem (mg L-1). 

 

QUANTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE FLUVIAL 

 

 A quantificação do transporte fluvial das principais espécies químicas dissolvidas foi realizado 

de acordo com os métodos estocásticos (Messaitfa, 1997) e o de integração de áreas (Meybeck, 

1970). O método estocástico envolveu a concentração média normalizada da espécie química 

dissolvida, a respectiva vazão determinada no dia da amostragem e a média da vazão do período de 

acordo com a equação 3. 

0,0864  . C . Q  T
MNQEST

= (3) 

sendo:  TEST = transporte fluvial da espécie química (kg d-1); Q = vazão média ao longo do 

hidrograma (L s-1) e o fator 0,0864 corresponde à conversão de unidades de massa e tempo no 

cálculo do transporte fluvial.  

 O método de cálculo do transporte fluvial pela integração de áreas no hidrograma de cheia foi 

realizado com a determinação do volume de água transportado e as concentrações médias 

normalizadas pela vazão, para cada intervalo de tempo observado entre vazões medidas, de acordo 

com as equações 4 e 5, que expressam o transporte parcial para os oito intervalos de tempo entre as 

vazões sucessivas:  

 V . CT j,iMNQj,i j,i
=  (4)

 

 
 

   (5)

sendo: Ti,j = transporte fluvial parcial da espécie química dissolvida (kg) nos intervalos de tempo 
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considerados; CMNQi,j = concentração média normalizada pela vazão (mg L-1) no intervalo de tempo 

considerado e Vi,j = volume de água transportado (L) no intervalo de tempo considerado.  

 

 Após o cálculo dos respectivos transportes fluviais parciais para todo o hidrograma de cheia foi 

possível determinar o transporte total fluvial das principais espécies químicas dissolvidas no 

córrego Entre Rios, no período total de ocorrência do hidrograma de cheia (t em dias) de acordo 

com a equação 6. 

 
(6) 

 sendo: TIA = transporte total fluvial das principais espécies químicas dissolvidas (kg d-1). 

  

 Os transportes fluviais específicos para ambos os métodos (TEST e TIA) foram calculados em 

função da área da microbacia de drenagem conforme pode ser observado nas equações 7 e 8: 

1-
EST

esp
EST

A  . T  T =  (7)

1-
IA

esp
IA

A  . T  T =  (8)

sendo: A = área da microbacia de drenagem (km2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 De acordo com o proposto, o erro analítico das amostras de águas fluviais do córrego Entre Rios 

se mostrou inferior a 10 % para a maioria dos casos (Figura 2), satisfazendo o critério adotado 

(equação 1). 

Figura 2 

 

 Como pode ser observado o erro analítico relativo à primeira coleta intensiva, antes do corte 

(SAC.1 a SAC.9) foi superior à segunda coleta intensiva, depois do corte (SDC.1 a SDC.9), principalmente 

∑
=
−=

=
9

2j
1ji

j,iIA TT
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associado com a força iônica da primeira coleta, cujos sólidos dissolvidos totais (TDS) se 

mostraram ligeiramente inferior quando comparado com a segunda coleta intensiva.  

 Os resultados de vazão (Q em L s-1), tempos de coletas (t em h) e principais parâmetros físico-

químicos, condutividade elétrica (CE em µS cm-1), pH, temperatura (T em oC) e oxigênio dissolvido 

(OD em mg L-1) obtidos para os dois períodos de coleta intensiva das águas fluviais do córrego 

Entre Rios durante o período estudado, podem ser  observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

 

 Foi possível verificar para os dois períodos de amostragem um comportamento similar em 

relação ao pH, se mostrando sempre abaixo da faixa da neutralidade, o mesmo sendo observado 

para a condutividade elétrica e temperatura. Por outro lado, as concentrações de OD se mostraram 

superiores durante o primeiro período de amostragem (intensiva antes do corte), com um valor 

médio de 6,2 µS cm-1, em comparação ao segundo período (intensiva depois do corte), com um OD 

médio de 3,5 mg L-1. Tal fato pode ser atribuído a colheita de madeira efetuada em 10,2 % da área 

da microbacia e o solo por estar sem cobertura vegetal possibilitou um maior arraste de material 

orgânico pelas águas pluviais diminuindo o oxigênio dissolvido nas águas do córrego Entre Rios 

pela demanda microbiana. 

 A Tabela 2 apresenta os resultados das análises químicas das principais espécies químicas 

dissolvidas nas águas do córrego Entre Rios, referente aos períodos das coletas intensivas antes e 

depois do corte. Foram calculados os TDS e as concentrações médias de cada espécie química, 

normalizadas pelas respectivas vazões (CMNQ) de acordo com a equação 2. 

 

Tabela 2 

 

 Pode ser observado que as espécies químicas dominantes, tanto no período de amostragem da 

intensiva antes e depois do corte, foram o SiO2 e HCO3
- com concentrações médias normalizadas 
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pelas vazões de 8,81 e 6,46 mg L-1 para a intensiva antes do corte e 7,39 e 5,99 mg L-1 para a 

intensiva depois do corte. 

 A Figura 3 ilustra o comportamento das principais espécies químicas dissolvidas, em 

porcentagem de ocorrência, em função do TDS. Nesses termos foi possível verificar o estado de 

mineralização das águas do córrego Entre Rios. Embora a participação de SiO2 e HCO3
- seja 

dominante, essas águas se encontram pouco mineralizadas, sendo fortemente influenciadas pelo 

sistema de recarga da microbacia. 

Figura 3 

 

 As demais espécies químicas se mostraram pouco representativas, com baixas concentrações, 

exceto para Ca2+, K+, Cl- e SO4
2- principalmente no período de amostragem referente à segunda 

coleta intensiva (depois do corte), com valores de 1,5; 2,60; 1,84 e 0,86  mg L-1 respectivamente. 

Tais resultados podem estar associados ao protocolo de adubações na área florestada com eucaliptos 

em parte da microbacia, realizado duas semanas antes da referida amostragem. Dessa forma, foi 

possível verificar o efeito residual das adubações, com predominância de KCl. 

 Esse tipo de mobilidade observada para o K+ também foi verificada por Ranzini & Lima (2002), 

estudando a ciclagem geoquímica de nutrientes em uma microbacia (0,072 km2) reflorestada com 

Eucaliptos saligna, São Paulo, onde o balanço positivo de K+ indicou uma saída desse nutriente 

pelo deflúvio decorrente da facilidade com que este íon foi lixiviado das copas das árvores e da 

serrapilheira pelas águas da chuva até os cursos de água.  

 A Tabela 3 apresenta os resultados dos transportes fluviais totais TEST (equação 3) e TIA 

(equações 4, 5 e 6), obtidos pelos métodos estocástico, e de integração de áreas para os períodos de 

coletas intensivas antes e depois do corte. Os transportes específicos (TESTesp e TIAesp) obtidos para 

cada espécie química e para o TDS foram obtidos com a utilização das equações 7 e 8.  

 

Tabela 3 
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 Resultados similares puderam ser observados nos cálculos dos transportes fluviais totais 

envolvendo os métodos estocático e o de integração de áreas para cada uma das espécies químicas 

estudadas. No entanto, os transportes calculados pelo método estocático se mostraram ligeiramente 

superiores aos calculados pelo método de integração de áreas, devido ao fato de se utilizar nesses 

cálculos os valores médios de concentrações normalizadas pela vazão (equação 3) que dependem do 

número de amostras representativas do hidrograma de cheia, podendo superestimar os resultados, 

como no presente trabalho, ou mesmo subestimar. Já para o método de integração de áreas isso não 

ocorre devido o cálculo ser efetuado em diferentes fases da hidrógrafa, entre os tempos de 

amostragem e as respectivas vazões medidas, configurando áreas parciais correspondentes aos 

volumes parciais escoados nos respectivos intervalos de tempo. 

 Dentre os sólidos dissolvidos totais transportados pelo córrego Entre Rios, o SiO2 e HCO3
- foram 

os mais significativos em ambos períodos de amostragem, com 42,4 e 31,4 % respectivamente para 

a intensiva antes do corte e 34,2 e 29,2 % para a intensiva depois do corte, conforme pode ser 

verificado na Figura 4. Em termos de transporte específico, os valores obtidos para o SiO2 e HCO3
- 

foram de 13,31 e 9,87 kg km-2 d-1 respectivamente para a intensiva antes do corte e 6,13 e 5,24 kg 

km-2 d-1 para a intensiva depois do corte. 

 

Figura 4 

 

 Pode ser verificado ainda que os valores de TDS transportados fluvialmente pelo córrego Entre 

Rios, para os hidrogramas analisados, foram significativamente baixos se comparados com a carga 

específica de TDS obtida em uma microbacia de 29,30 km2 com influência agrícola e antrópica de 

119,58 kg km-2 d-1 (Bibian, 2007). Considerando-se a especificidade e variabilidade de cada área de 

estudo, o transporte específico obtido no presente trabalho também pode ser considerado baixo em 

relação a bacia hidrográfica do rio Corumbataí (1700 km2), da ordem de 124,38 kg km-2 d-1 

(Bortoletto Jr. et al., 2002). 

 Resultados similares aos obtidos no presente trabalho em termos de TDS foram observados por 
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Meybeck (1986) em duas microbacias graníticas na França com cobertura de floresta de Pinus sp 

(5,65 e 3,91 km2), com transportes específicos de 24 e 57 kg km-2 d-1, respectivamente. 

 A Tabela 4 apresenta os resultados dos transportes parciais, TIA(TDS), relativos ao método de 

integração de áreas para o TDS, transportados pelo córrego Entre Rios. De acordo com o exigido 

pelas equações 4, 5 e 6, também podem ser observadas as concentrações médias normalizadas e os 

respectivos volumes de água escoados em cada intervalo de tempo relativo as coletas intensivas 

antes e depois do corte. 

Tabela 4 

 

 A Figura 5 ilustra o relacionamento entre as vazões medidas em cada intervalo de tempo 

(identificadas pelas diferentes áreas) e as respectivas taxas de transportes parciais para o TDS 

obtidos nos períodos de coletas intensiva antes e depois do corte. 

 

Figura 5 

 

 Com o método de cálculo de transportes fluviais parciais, TIA(TDS), foi possível verificar as taxas 

de transportes para cada intervalo de tempo, permitindo a identificação dos períodos de maior taxa 

de transporte relativo aos hidrogramas de cheia (intensiva antes e depois do corte) analisados. Os 

transportes fluviais que apresentaram taxas mais elevadas de TDS (3,83 e 3,14 kg h-1, 

respectivamente para as intensivas antes e depois do corte) se mostraram junto ao ponto máximo da 

cheia, no final da subida dos hidrogramas. No entanto, os períodos de recessão foram distintos, com 

definição após 10 e 7 horas respectivamente para as intensivas antes e depois do corte. Eventos 

chuvosos anteriores à amostragem de águas fluviais do córrego Entre Rios da intensiva antes do 

corte contribuíram para a saturação do solo e alteraram a relação entre o escoamento superficial e 

subterrâneo. 
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CONCLUSÕES 

 

 A análise hidrogeoquímica dos hidrogramas de cheia realizada para a microbacia do córrego 

Entre Rios, reflorestada com eucaliptos, permitiu caracterizar as concentrações e os transportes 

fluviais das principais espécies químicas dissolvidas, identificando as de maior importância durante 

as ocorrências de dois eventos chuvosos.  

 Embora as águas do córrego Entre Rios tenham como característica principal a baixa 

mineralização, sendo fortemente influenciada pelo sistema de recarga da microbacia, as espécies 

químicas mais importantes, tanto no período de amostragens intensivas antes e depois do corte, 

foram o SiO2 e HCO3
- com concentrações médias normalizadas pelas vazões de 8,81 e 6,46 mg L-1 

para a intensiva1 e 7,39 e 5,99 mg L-1 para a intensiva depois do corte. Foi ainda possível verificar 

no hidrograma da intensiva depois do corte, após a retirada de madeira em parte da área reflorestada 

com eucaliptos, a influência residual das adubações realizadas, com elevação das concentrações de 

K+, Cl- e SO4
2-. 

 Os resultados obtidos para o transporte fluvial se mostraram mais coerentes com a aplicação do 

método de integração de áreas e mais adequados quando o número de amostragens não é elevado, 

evidenciando os transportes específicos mais significativos para SiO2, HCO3
-, Ca2+, K+, Cl- e SO4

2-. 

 No presente estudo, o método de integração de áreas mostrou-se mais vantajoso devido a 

possibilidade de cálculo do transporte fluvial ser efetuado em diferentes fases da hidrógrafa, entre 

os tempos de amostragem e as respectivas vazões medidas, configurando áreas parciais 

correspondentes aos volumes parciais escoados nos respectivos intervalos de tempo. 
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FIGURA 1. Localização da microbacia de drenagem do córrego Entre Rios, tipos de solos, área de 
colheita e ponto de coleta no município de Angatuba, São Paulo. 
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FIGURA 2. Erro analítico ∆ (%) relativo ao equilíbrio iônico entre cátions e ânions referente às 
duas coletas intensivas, antes do corte (SAC.1 a SAC.9) e depois do corte (SDC.1 a SDC.9) de amostras 

das águas fluviais do córrego Entre Rios. 
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FIGURA 3. Porcentagem das principais espécies químicas dissolvidas em relação ao TDS nas 
águas do córrego Entre Rios, nos períodos de coletas intensivas antes e depois do corte. 
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FIGURA 4. Partição do transporte fluvial específico (TIAesp) das principais espécies químicas 
dissolvidas nas águas do córrego Entre Rios, nos períodos de coletas intensivas antes e  

depois do corte. 
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FIGURA 5. Relacionamento entre as vazões (Q em L s-1) nos respectivos intervalos de tempo (h) e 

as respectivas taxas de transportes parciais (kg h-1) para o TDS nos períodos de coletas intensiva 
antes e depois do corte no córrego Entre Rios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

T
IA

(T
D

S)
(k

g 
h-1

)

Q
 (L

 s-1
)

tempo (h)

intensiva antes do corte

A0-1

A1-2

A2-3

A3-4

A4-5

A5-6

A8-9

A7-8

TTDS

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

T
IA

(T
D

S)
(k

g 
h-1

)

Q
 (L

 s-1
)

tempo (h)

intensiva depois do corte

A0-1

A1-2

A2-3

A3-4

A4-5

A5-6

A6-7

A7-8

TTDS



20 
 

TABELA 1. Vazão e principais parâmetros físico-químicos determinados nas águas do córrego 
Entre Rios durante os períodos estudados.  

 

Amostras t 
(h) 

Q pH CE OD T (oC) 
(L s-1) (µS cm-1) (mg L-1) 

SAC.1 0,00 11,0 6,3 24,8 7,4 22,8 
SAC.2 0,58 14,3 6,4 26,4 6,9 22,7 
SAC.3 1,10 31,8 6,3 21,3 6,2 22,7 
SAC.4 1,30 53,0 6,2 20,5 6,4 22,6 
SAC.5 1,72 62,0 6,2 20,0 6,1 22,7 
SAC.6 3,13 50,0 6,1 20,0 6,3 22,6 
SAC.7 5,08 33,6 6,1 19,1 5,6 22,6 
SAC.8 9,53 19,2 6,2 19,0 5,9 22,8 
SAC.9 16,17 15,5 6,1 19,9 5,2 25,5 
SDC.1 0 6,3 6,4 26,3 3,7 25,3 
SDC.2 0,75 11,2 6,4 23,0 3,6 24,9 
SDC.3 1,12 17,9 6,3 26,1 3,4 25,1 
SDC.4 1,55 53,0 6,3 24,5 3,0 25,1 
SDC.5 2,28 35,5 6,2 24,0 3,5 24,7 
SDC.6 3,28 23,5 6,2 21,2 3,4 24,9 
SDC.7 4,90 15,5 6,2 22,3 3,3 25,0 
SDC.8 6,93 10,0 6,4 20,6 3,8 24,2 
SDC.9 13,42 8,0 6,5 20,9 3,8 25,0 
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TABELA 2. Resultados analíticos das principais espécies químicas dissolvidas, cátions, ânions, 
sílica dissolvida e TDS em mg L-1 referente as coletas intensivas antes e depois do corte de águas 

fluviais do córrego Entre Rios. 
 

Amostras Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4
+ SiO2 HCO3

- Cl- SO4
2- NO3

- PO4
3- TDS 

(mg L-1) 
SAC.1 1,68 0,46 0,60 1,71 0,04 10,40 8,20 0,90 0,40 0,42 0,01 24,82
SAC.2 1,78 0,45 0,44 1,75 0,05 10,06 8,30 0,90 0,32 0,36 0,15 24,56
SAC.3 1,60 0,40 0,40 1,72 0,04 9,11 7,25 0,90 0,45 0,40 0,02 22,29
SAC.4 1,20 0,30 0,30 1,50 0,03 8,97 6,20 0,51 0,22 0,35 0,06 19,64
SAC.5 1,00 0,30 0,35 1,50 0,02 7,74 5,30 0,64 0,36 0,38 n.d. 17,59
SAC.6 1,32 0,25 0,42 1,62 0,02 8,56 5,90 0,65 0,37 0,48 0,08 19,67
SAC.7 1,30 0,44 0,43 1,59 0,01 8,70 6,81 0,56 0,40 0,58 0,10 20,92
SAC.8 1,50 0,44 0,46 1,55 0,02 9,58 7,10 0,80 0,50 0,56 n.d. 22,51
SAC.9 1,67 0,47 0,49 2,00 0,02 9,83 7,60 1,30 0,80 0,50 n.d. 24,68
CMNQ 1,32 0,35 0,40 1,61 0,03 8,81 6,46 0,71 0,38 0,44 20,51
% Xi 6,4 1,7 1,9 7,8 0,1 43,1 31,5 3,3 1,8 2,1 0,2 
SDC.1 1,80 0,42 0,65 1,52 n.d. 8,82 8,20 0,76 0,60 0,34 n.d. 23,11
SDC.2 1,41 0,38 0,41 1,94 n.d. 7,97 6,72 1,51 0,43 0,34 0,09 21,20
SDC.3 1,90 0,50 0,48 3,68 n.d. 9,83 7,80 2,17 1,02 1,49 0,11 28,98
SDC.4 1,30 0,35 0,30 2,65 n.d. 6,96 4,97 1,70 0,91 0,62 n.d. 19,76
SDC.5 1,34 0,38 0,35 2,77 n.d. 5,88 5,21 2,46 0,73 0,49 n.d. 19,61
SDC.6 1,51 0,43 0,30 2,57 n.d. 7,17 5,50 1,96 0,83 0,56 n.d. 20,83
SDC.7 1,86 0,43 0,60 2,83 n.d. 8,31 6,75 1,96 0,99 0,96 0,17 24,86
SDC.8 1,73 0,49 0,48 1,34 n.d. 7,45 7,26 0,89 1,08 0,37 n.d. 21,09
SDC.9 1,55 0,57 0,70 2,20 n.d. 8,27 7,80 1,20 1,10 0,44 n.d. 23,83
CMNQ 1,50 0,41 0,40 2,60 7,39 5,99 1,84 0,86 0,65 21,64
% Xi 6,9 1,9 1,8 12,2 n.d. 34,0 27,4 8,7 3,9 3,1 0,2 

% Xi = (CMNQ/TDS).100 
n.d. = não determinado,  inferior ao limite de determinação (0,01 mg L-1) 
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TABELA 3. Transportes fluviais totais das principais espécies químicas calculadas pelos métodos 

estocástico e integração de áreas para os períodos de coletas intensivas antes e depois do corte (TEST 
e TIA em kg d-1) e respectivos transportes específicos (TESTesp e TIAesp em kg km-2 d-1), na microbacia 

do córrego Entre Rios. 
 

Espécie 
intensiva antes do corte intensiva depois do corte 

TEST TIA TESTesp TIAesp TEST TB TESTesp TIAesp 
(kg d-1) (kg km-2 d-1) (kg d-1) (kg km-2 d-1) 

Ca2+ 3,70 3,27 2,31 2,04 2,61 2,07 1,63 1,29 
Mg2+ 0,97 0,91 0,61 0,57 0,71 0,58 0,44 0,36 
Na+ 1,11 1,02 0,69 0,64 0,70 0,60 0,43 0,37 
K+ 4,48 3,87 2,80 2,42 4,52 3,10 2,83 1,94 

SiO2 24,58 21,30 15,36 13,31 12,83 9,82 8,02 6,13 
HCO3

- 18,00 15,79 11,25 9,87 10,41 8,39 6,50 5,24 
Cl- 1,97 1,77 1,23 1,11 3,20 2,19 2,00 1,37 

SO4
2- 1,07 1,07 0,67 0,67 1,49 1,22 0,93 0,76 

NO3
- 1,22 1,20 0,76 0,75 1,14 0,77 0,71 0,48 

TDS 57,09 50,20 35,68 31,37 37,59 28,73 23,50 17,96 
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TABELA 4. Transportes parciais de TDS, calculados pelo método de integração de áreas, TIA(TDS), 
concentrações médias normalizadas e volume escoado nos respectivos intervalos de tempo relativos 

aos períodos de coletas intensivas antes e depois do corte nas águas do córrego Entre Rios. 
 

intensiva antes do corte intensiva depois do corte 

Área tacum 
(h) 

V 
(L) 

CMNQ 
(mg L-1) 

TIA(TDS) 
(kg h-1) Área tacum 

(h) 
V 

(L) 
CMNQ 

(mg L-1) 
TIA(TDS) 
(kg h-1) 

A0-1 0,58 26602,8 24,5 1,12 A0-1 0,75 23607,8 21,8 0,69 
A1-2 1,10 42890,0 22,9 1,90 A1-2 1,12 19235,3 25,9 1,36 
A2-3 1,30 30533,1 20,6 3,14 A2-3 1,55 55330,0 22,1 2,82 
A3-4 1,72 86273,9 18,5 3,83 A3-4 2,28 116843,7 19,7 3,14 
A4-5 3,13 285600,0 18,5 3,72 A4-5 3,28 106246,6 20,1 2,13 
A5-6 5,08 293502,6 20,1 3,02 A5-6 4,90 113461,8 22,4 1,57 
A6-7 9,53 423437,3 21,4 2,04 A6-7 6,93 93265,5 23,3 1,07 
A7-8 16,17 414640,4 23,5 1,47 A7-8 13,42 210060,0 22,3 0,72 
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RESUMO
O  carvão  mineral  torna-se  uma  opção  barata  para  barreiras  geoquímicas  permeáveis 
(BGPs) na remediação de áreas contaminadas. Coletaram-se 10 amostras de três jazidas 
do RS (Minas do Leão I - ML, Candiota e Mina do Cerro - MC) e do afloramento Marques 
(AFM) e realizaram-se ensaios químico-mineralógicos, de permeabilidade e adsorção para 
os metais Cu, Pb, Ni,  Cd e Hg. Os dois primeiros assemelharam-se quanto à adsorção, 
assim como o Ni e o Cd . O pH apresentou correlação positiva com a adsorção de cobre e 
chumbo, e negativa com a de níquel e cádmio. O carvão Candiota se mostrou adequado à 
adsorção de níquel e cádmio (35% em 48 horas), o carvão AFM à adsorção de cobre e 
chumbo  (96%)  e  o  carvão  ML à  de  mercúrio  (95%).  Os  tempos  de  saturação  foram 
satisfatórios,  com um mínimo de 38 dias para o  cádmio e máximo de 255 dias para o 
chumbo. A proporção de 1:1 de carvão mais areia é a mais eficiente para permeabilidade. O 
carvão mineral é utilizável na remediação de locais contaminados com os metais testados.
 
Palavras-chave: Adsorção, Barreiras Geoquímicas Permeáveis, Carvão Mineral.
 
 

ABSTRACT
The Mineral Coal began a chip option to Permeable Reactive Barriers (PRBs) to remediation 
of contaminated areas. Was collected 10 samples of three Coal Mines of Rio Grande do Sul 
state (Mina do Leão I – ML, Candiota and Mina do Cerro – MC) and of Marques outcrop 
(AFM) with as it makes chemistry-mineralogic, permeability and adsorption to Cu, Pb, Ni, Cd 
and Hg metals tests. The two first metals hived similar comportment in the adsorption tests, 
like Ni and Cd. The pH value of the solutions show positive correlation with cupper and lead 
adsorptions and negative with nickel and cadmium. The Candiota Coal  shows the better 
results to nickel and cadmium adsorption (35% in 48 hours), the AFM coal to cupper and 
lead adsorption (96%) and the ML coal to mercury adsorption (95%). The saturation times 
were satisfactory, with a minimum of 38 days to cadmium and a maximum of 255 days to 
lead.  The  better  efficiency  of  PRBs  would  acquire  using  1:1  sand/coal  proportion.  The 
Mineral Coal is useful on remediation of tested metals contaminated places. 
 
Key words: Adsorption, Permeable Reactive Barriers, Mineral Coal.

 
INTRODUÇÃO
Este estudo verificou a possibilidade da utilização de carvão associado ou não a cinzas 

pesadas em barreiras geoquímicas como adsorvente de metais pesados. Esta pode ser uma 

forma de utilizar este material em substituição ao ora empregado (principalmente carvão 

vegetal moído), com o objetivo de reduzir custos financeiros e ambientais. Desta forma se 

obteria a chance de empregar uma matéria-prima barata e abundante para a confecção de 

barreiras reativas com eficiência comprovada. Este conceito, indubitavelmente, valoriza os 

imensos depósitos presentes no Rio Grande do Sul e garante um futuro promissor para este 

mailto:Antonio.viero@ufrgs.br


material,  já  que cada vez mais se está buscando novas fontes de geração de energia, 

menos poluentes e, por vezes, mais baratas.

Todas as amostras de carvão utilizadas neste trabalho são do Grupo Guatá (Permiano 

Médio) e foram coletadas nas jazidas do Leão I (Bloco Boa Vista), Candiota e Afloramento 

Marques  (todas  coletadas  na  Formação  Rio  Bonito)  e  ainda  na  Mina  do  Cerro  em 

Encruzilhada do Sul (esta da Formação Palermo, sotoposta a Formação Rio Bonito), todas 

localizadas no Rio Grande do Sul. Os critérios de escolha dos locais foram a variabilidade 

das características químico-mineralógicas destas unidades e a facilidade de amostragem. 

As cinzas pesadas foram coletadas na termoelétrica de propriedade da Empresa Tractebel 

Energia, no município de Charqueadas, a cerca de 57 quilômetros de Porto Alegre. 

 

PROCEDIMENTOS, MÉTODOS E TÉCNICAS
A metodologia de realização deste estudo envolveu várias etapas: revisão bibliográfica; 

mapeamento geológico básico; escolha das áreas e coleta de amostras; preparação das 

amostras;  caracterização  mineralógica  das  amostras  através  da  técnica  de  Difração  de 

Raios X; análises químicas das amostras a partir das técnicas de Fluorescência de Raios X 

e Gravimetria para os elementos maiores e menores e Fluorescência de Raios X para os 

elementos traços; dois Ensaios de Adsorção por batelada, em mesa agitadora, sendo um de 

6,5 horas utilizando-se corpos de prova em tamanho areia-fina e silte/argila e outro de 48 

horas somente com granulometria tamanho silte/argila, ambos com solução a 20mg/L de Cu, 

Pb, Ni, Cd e Hg e com pH próximo a neutralidade; avaliação das concentrações dos metais 

nas soluções coletadas durante os ensaios de adsorção através da técnica de Absorção 

Atômica; avaliação da Perda ao Fogo das amostras; análise granulométrica e ensaios de 

permeabilidade  com  carvão;  e  finalmente  interpretação  dos  resultados  e  avaliação  da 

possibilidade  de  utilização  do  carvão  mineral  como  material  adsorvente  de  metais  em 

Barreiras Reativas.

 
RESULTADOS OBTIDOS

 
Mineralogia dos Carvões 

Todas as amostras estudadas apresentam em sua composição mineralógica quartzo, 

caolinita  e  calcita  (esta  ausente  apenas  na  amostra  da  Mina  do  Cerro).  Outras  fases 

identificadas  foram carbonatos  com ferro  (ankerita  e  siderita),  sulfatos  (gipsita  e  outro), 

micas (lepidolita), argilominerais (ilita) e feldspatos. O tratamento das amostras com água 

oxigenada (H2O2) para a eliminação da matéria orgânica promoveu a destruição parcial ou 

total da pirita presente, a perda do enxofre por volatilização e a formação de outras fases 

oxidadas como é o caso da ghoetita registrada em uma amostra da Mina do Cerro.



Composição Química dos Carvões 
Os resultados das análises químicas demonstraram que os carvões, de modo geral, 

apresentam maior abundância de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, que variam de 55,16% a 69,97%, 

de  17,23% a 27,03% e de 2,09% a  8,00%,  respectivamente,  aparecendo  também com 

proporções significativas e variáveis o SO4, o K2O e o CaO. Estas variações registradas 

refletem a heterogeneidade mineralógica observada. As diferenças no conteúdo de sílica 

estão relacionadas com a abundância de quartzo e caolinita, o alumínio com a caolinita, o 

cálcio com a calcita, o ferro e o enxofre com a pirita e sulfatos e o potássio com a ilita e 

feldspatos. Além destes, o magnésio também mostra variações, provavelmente relacionadas 

com o conteúdo de ankerita.

 

Perda ao Fogo dos Carvões
A perda ao fogo total  foi  determinada  em todas as  amostras  de carvão estudadas 

através da técnica de Gravimetria por volatilização em forno a 1.000 ºC. A perda ao fogo 

determinada desta forma mede o total de voláteis presentes na amostra, incluindo a matéria 

orgânica e os voláteis contidos na fração mineral, como a água das argilas, o dióxido de 

carbono dos carbonatos, o enxofre da pirita e outros. Para a determinação da quantidade de 

matéria orgânica volátil procedeu-se à correção da perda ao fogo quantificando os voláteis 

inorgânicos  a  partir  das  fases  minerais  presentes,  suas  proporções  e  a  quantidade  de 

voláteis que cada uma delas possui. 

As amostras que apresentam maior quantidade de matéria orgânica foram a I-5200, a I-

4500 (beneficiadas da Mina do Leão I) e a AFM. As duas primeiras refletem o processo de 

beneficiamento,  no  qual  os  carvões  são  lavados  para  eliminação  parcial  da  fração 

inorgânica. A amostra AFM, por outro, lado, revela um carvão com elevada proporção de 

matéria orgânica no Afloramento Marques.

 

Ensaios de Adsorção
O comportamento dos metais mostrou-se bastante heterogêneo, com as intensidades 

de  adsorção  muito  variáveis,  tanto  em  função  das  amostras  quanto  dos  metais.  Por 

exemplo: a adsorção do cobre variou de 64,2 a 96,3% em diferentes amostras no ensaio 

com 48 horas de duração. A amostra I-4500, por outro lado, adsorveu 97,6% de chumbo e 

apenas 16,8% de cádmio nas mesmas condições experimentais. 

Os  metais  testados  nos  ensaios  tiveram  resultados  distintos  quanto  à  cinética  de 

adsorção e consequentemente a quantidade adsorvida durante o período do ensaio.  Os 

metais Cu e Pb tiveram comportamento semelhante quanto às percentagens adsorvidas em 

relação ao tempo de ensaio, o mesmo ocorrendo para os metais Ni e Cd. O cobre e o 

chumbo tiveram uma abrupta redução nas suas concentrações da solução nas primeiras 6,5 



horas de ensaio, e a partir de então o processo foi se tornando mais lento até praticamente 

atingir  um equilíbrio  próximo às 48 horas,  com quase total  adsorção destes  metais  em 

algumas amostras, como a I-4500 e AFM com mais de 95%. Os metais níquel e cádmio, por 

outro  lado,  sofreram  adsorção  menor  e  mais  lenta,  com  os  carvões  mais  adsortivos, 

representados pelas amostras de Candiota atingindo somente 30% de retenção. Porém as 

linhas tendência predominantes nos diagramas de adsorção contra tempo se comportam 

como retas ascendentes,  demonstrando que a adsorção destes metais  ainda não havia 

atingido o  equilíbrio  em 48 horas.  Outro  resultado já  esperado foi  que quanto menor  a 

granulometria do carvão utilizado nos ensaios maior o potencial de adsorção do material.

A  relação  entre  as  características  químico-mineralógicas  e  conteúdo  de  matéria 

orgânica dos carvões com o potencial adsortivo ainda não se mostrou clara, necessitando 

maiores estudos neste sentido. 

 

Condutividade Hidráulica das Amostras de Carvão e Aplicabilidade dos Carvões 
Minerais em Barreiras Geoquímicas Permeáveis

Percebe-se que haveria uma eficiência considerável em BGPs principalmente utilizando 

a proporção 1:1 de carvão mais areia. Esta eficiência está obviamente dependente com o 

tipo e a granulometria do carvão utilizado, com a espessura da BGP (relação massa de 

carvão/concentração de metal) e com as características físico-químicas do fluido percolante. 

Em termos de durabilidade de adsorção dos metais por uma barreira reativa constituída 

de  carvão  mineral  mais  areia  está  evidente  que  a  mesma  é  dependente  do  gradiente 

hidráulico imposto e às dimensões da barreira. Quanto maior o gradiente hidráulico da BGP 

mais rápida é a adsorção dos metais e mais curto é o tempo de saturação do carvão. Os 

tempos de saturação dos metais testados neste estudo para uma concentração média de 

20mg/L  em  uma  BGP  de  dimensões  similares  às  usadas  na  remediação  de  águas 

subterrâneas contaminadas foram bastante satisfatórios.  O tempo mínimo de durabilidade 

da BGP foi de 38 dias para o metal Cd, com gradiente hidráulico de 1,61. Por outro lado, o 

maior tempo de saturação, como esperado, foi para o metal chumbo, com cerca de 255 dias 

para uma BGP de gradiente hidráulico igual a 0,8. 

CONCLUSÃO
Estes resultados evidenciam a viabilidade da utilização de carvão mineral selecionado 

na  constituição  de  barreiras  reativas  associados  a  algum  material  mais  permeável  na 

remediação de locais contaminados com Cu, Pb, Ni, Cd e/ou Hg. No caso de uma aplicação 

prática poder-se-ia aplicar uma combinação de dois ou mais tipos de carvões dependendo 

do tipo de contaminação encontrada.



GEOQUIMICA DEL BATOLITO ANTIOQUEÑO (COLOMBIA – SUR AMERICA) 

Jennifer Angel-Amayaab, José María Jaramillo Mejía b 

a 
LAGEMAR UFF, Rio de Janeiro- Brasil, jangelmaya@gmail.com 

b  
Gmas Ltda, Bogotá-Colombia, jjaramillo@gmasltda.com 

 

RESUMEN 

 
El Batolito Antioqueño, es una unidad plutónica de la Cordillera Central Colombiana, de 
afinidad calco-alcalina relacionada al ambiente compresivo de subducción de la placa de 
Nazca bajo la placa Suramericana. 
La edad U/Pb para el sistema magmático de este cuerpo ígneo es de 83± 0,4 Ma. Las 
muestras colectadas a lo largo de la vía Bogotá-Medellín-Yarumal, corresponden 
principalmente a biotita-hornblenda-plagioclasa Tonalitas con un 50-60 wt% de contenido de 
SiO2. Estas rocas se caracterizan por un contenido medio a alto de K; una signatura calco-
alcalina; un índice de saturación de aluminio ASI de 1,3-1,6, que le confiere características 
metaluminosas de granitos tipo-I. Las variaciones en la concentración de óxidos con relación 
a sílice, muestran un comportamiento de cristalización fraccionada con empobrecimiento de 
Fe2O3, Al2O3, MgO, TiO2 y CaO a medida que se fraccionan las fases minerales de biotita, 
hornblenda, ilmenita y magnetita. Los patrones de Elementos de Tierras Raras para las 
rocas del Batolito Antioqueño, normalizados con relación a la composición de la Condrita, 
muestran una tendencia invertida de empobrecimiento de elementos de tierras raras 
pesadas para rocas más diferenciadas; este comportamiento se da también para los 
circones, que presentan una alta concentración de estos elementos y una anomalía negativa 
de Eu. Se plantea un origen mixto para las rocas analizadas, por lo tanto se reconoce la 
contribución mantélica y cortical dentro de los procesos de evolución magmática. 
 
Palabras clave: Batolito Antioqueño, Circón, Granitos tipo-I, Petrogénesis. 

The Antioquian Batholith, is a plutonic unit in the Central Colombian Cordillera, it display 
calc-alkaline affinity related to the compressive environment subduction of the Nazca plate 
under the South American plate. The age U / Pb for the magmatic system of this igneous 
body, is 83 ± 0.4 Ma. The samples collected along the way Bogotá-Medellín-Yarumal are 
biotite-hornblende-plagioclase Tonalites with a 50-60 wt% content of SiO2. These rocks 
display medium to high-K and calc-alkaline characteristics; an Aluminium Saturation Index 
ASI of 1, 3-1, 6, which gives it metaluminous granites I-type characteristics. The Variations in 
the oxides concentration show fractional crystallization granites I-type characteristics. The 
Variations in the oxides concentration, show a fractional crystallization behavior of 
decreasing Fe 2O3, Al2O3, MgO, TiO2 and CaO contents as are fractionated the mineral 
phases of biotite, hornblende, ilmenite and magnetite. Chondrite-normalized Rare Earth 
Elements patterns for Antioquian Batholith rocks show an inverse trend of decreasing of 
Heavy Rare Earth Elements for more differentiated rocks; this behavior is seen also for 
zircon, it has a high concentration of these elements and a pronunciated negative Eu 
anomaly. A mixed origin for the analyzed rocks is suggested, with mantle and crustal 
contributions to the magmatic evolution. 
 
Keywords: Antioquian Batholith, Zircon, I-Type Granites, Petrogenesis. 
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LEYENDA

GENERALIDADES 

La fase más conocida del “Ciclo Geotectónico Andino” es de magmatismo granítico de edad 

Cretácico tardío (98-73 Ma). La unidad plutónica de mayor extensión, producto de esta fase 

es el Batolito Antioqueño (BA) (Botero 1963) (Fig.1), que tiene un área de aproximadamente 

7.800 Km2 de superficie expuesta, y una edad U/Pb para el sistema de 83± 0,4 Ma. (Ibañez 

et. al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa geológico del BA, puntos de muestreo (M 1-M 14), y localización del área de estudio 
sector norte de la Cordillera Central. (Modificado de Feininger & Botero, 1982; INGEOMINAS, 2001) 
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GEOQUÍMICA 

Geoquímica de elementos mayores 

Las muestras del BA fueron clasificadas geoquímicamente según Wilson (1989) como Cuarzo 

diorita/granodiorita y Diorita (muestras M5-M7, M9, M11, M12). Éstas muestran un contenido 

variable de SiO2  entre 50-67 wt%. En la figura 2, se presentan los diagramas de variación 

tipo Harker de elementos mayores seleccionados, para cada una de las muestras, junto con 

muestras analizadas en el trabajo de Saenz (2003). 

El índice de saturación de aluminio ASI incrementa con el aumento de SiO2 de 0,8 a 1,09 

para las muestras del BA dentro  del  campo  de  los granitos Tipo I principalmente 

metaluminosos (Fig.2a), los cuales son generados por fusión de  rocas  metamórficas  de  

alto grado u otras rocas máficas, originando la asociación de minerales máficos como 

hornblenda y biotita. Las muestras del BA pertenecen principalmente  a la serie calco-

alcalina con medio contenido de K (Fig. 2b), signatura geoquímica característica de 

magmatismo de margen continental activa, es decir generación de magmas en zonas de 

subducción. 

Las rocas ígneas muestran una tendencia de decrecimiento normal (correlación negativa), 

para Al2O3, TiO2, CaO, MgO y Fe2O3 con relación al incremento de SiO2 (Fig. 2c-g), esto es 

debido a la cristalización de fases minerales como la Ilmenita, Magnetita, Plagioclasa, Biotita 

y Hornblenda. El  K2O  muestra  una  correlación  positiva,  lo  que  se traduce en una mayor 

concentración de este óxido en las rocas con mayor grado de diferenciación de esta serie, 

es decir para M-12, M6 y M9 (Fig. 2b), mientras que el Na2O muestra una tendencia neutral 

(Fig. 2h), que indica que la plagioclasa no ha sido una fase principal en el proceso de 

cristalización. La ausencia de hiatos composicionales y la buena correlación lineal en el 

comportamiento de los óxidos, sugiere que las muestras analizadas son cogenéticas y 

evolucionaron a partir de mecanismos de cristalización fraccionada, en los cuales los 

ejemplares menos diferenciados son M5, M11 y M7. 

Geoquímica de elementos de tierras raras 

Los patrones de elementos de tierras raras (REE) normalizados con respecto a la Condrita 

tipo C1 (Sun & McDonough 1989), de todas las muestras del BA muestran un comportamiento 

similar y paralelo (Fig. 3). Dentro de las características más reconocibles se encuentra el 

alto fraccionamiento de REE livianas LREE, cuya concentración para todas las rocas es de 

10 a 100 veces mayor que la de esos elementos en la condrita (ΣREE 860 ppm); la 

anomalía negativa de Eu debido a fraccionamiento de plagioclasa está ausente; y un bajo 
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fraccionamiento de REE pesados (HREE), que genera una tendencia plana ligeramente 

cóncava hacia arriba. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagramas de variación tipo Harker donde se observa: a) ASI (índice de saturación de 
Aluminio) vs. SiO2 ASI= molar Al2O3/ (Na2O + K2O + CaO), limitando los campos entre granitos tipo I y 

tipo S y los campos entre peraluminoso y metaluminoso; b) K2O vs SiO2 limitando los campos entre 
las series Tholeítica bajo en K, calco-alcalina medio y alto K y Shoshonítica; c-h) SiO2 (wt%) versus 

óxidos mayores (Al2O3, TiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Na2O (wt%) para las rocas del BA. 

Aunque la tendencia es similar para todas las rocas se presenta un enriquecimiento de REE 

en las rocas menos diferenciadas (M5, M11), mientras que las más diferenciadas se 

encuentran relativamente más empobrecidas. Este comportamiento refleja un aumento en 

los coeficientes de partición D con el incremento de la cantidad de SiO2, para cada uno de 

los elementos; en ese proceso los elementos cambian su comportamiento geoquímico de 

incompatible a compatible (cambio de D de <1 a >1) (Jaramillo 1980). En el modelo de 

fraccionamiento, minerales máficos sustraídos de un fundido inicial de composición 

basáltica, se enriquecerán en REE hasta que los valores de D para éstos sean >1; entonces 

la tendencia se invierte y el fundido más diferenciado tendrá bajo contenido de REE 

comparado con el fundido inicial basáltico. Esta tendencia también fue observada en rocas 

del Volcán Nevado del Ruiz, por Jaramillo (1980).  El patrón de REE para las rocas es 
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coherente con la existencia de dos fuentes magmáticas diferentes, si por el contrario se 

tratara de un único magma diferenciado por mecanismos normales de cristalización 

fraccionada, entonces una mayor anomalía de Eu y un mayor grado de fraccionamiento 

entre LREE y HREE debería esperarse para las rocas del Batolito Antioqueño. 

La concentración de circón afecta el comportamiento de muchos elementos traza durante la 

cristalización del magma, controla la distribución de Hf, Zr, Y, Th, U, Nb y Ta; elementos que 

por su gran radio iónico y alta carga son incompatibles en muchos minerales silicatados 

formadores de roca, por lo tanto comúnmente se concentran en el líquido residual y son 

incorporados en la fase tardía de cristalización de circón, donde son acomodados en la 

estructura cristalina. Por otro lado para circones las REE muestran un patrón de 

enriquecimiento general comparado con la concentración de estos elementos para la roca 

total, este va de 100 a 5000 veces mayor que la concentración en la condrita (Σ4818 ppm). 

En el patrón obtenido se reconoce el fraccionamiento de LREE, el cual presenta paralelismo 

con el patrón para la roca total, incluso mostrando la inversión en la tendencia de 

fraccionamiento de REE para cristales provenientes de rocas mas diferenciadas; lo que 

significa que el circón como mineral formado en fases últimas de cristalización, tiene alto 

grado de influencia en el patrón de distribución de REE para rocas generadas a partir de 

procesos de cristalización fraccionada. El enriquecimiento en HREE, a partir del Gd está 

mostrando el incremento de la compatibilidad de estos elementos a ser incorporados en la 

estructura cristalina del circón con el decrecimiento del radio iónico, participando en 

substituciones elementales acopladas (e.g. (REE, Y)3+ + (Nb, Ta)5+ = >2 Zr4+ y (REE, Fe)3+ + 

(Nb, Ta)5+ = >2Zr4+). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Patrón de REE para roca total y circones del BA (-z), normalizado con respecto a los valores 

de concentración para condritas C1, propuesto por Sun & McDonough (1989). 
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La anomalía negativa de Eu es característica para circones, y es más significativa para 

rocas diferenciadas, donde se encuentra relacionada al mayor contenido de U, Th y REE de 

circones formados en fases tardías de cristalización (Belousova et. al. 2002).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagramas de relaciones entre elementos traza de las muestras del BA: a) Sm/Yb vs. 
Ce/Sm, (Pearce 1982)  b) Th/Yb vs. Ta/Yb, c) Rb/Y vs. Nb/Y. d) Ba/Nb vs. La/Nb, permiten determinar 

características geoquímicas de la fuente magmática. 
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RESUMO 
A Bacia da Paraíba contém uma sequência carbonática completa com registro do limite K-T. 
Isótopos de C e O, elementos maiores, menores e traços foram analisados em amostras de 
carbonatos de três testemunhos (Pedreira Poty, Olinda e Ilha de Itamaracá). Esses 
carbonatos foram depositados do final do Campaniano até o início do Daniano. Dos 
resultados isotópicos, deduziu-se um aumento de temperatura e da bioprodutividade no 
início do Maastrichtiano (δ18O varia de -3 a -5PDB; e δ13C, de -1,2 a 0,1 alcançando um 
máximo no final do Maastrichtiano, próximo de +2). Logo após a passagem K-T, observou-
se uma queda do δ13C para valores próximos a +1. Também se observou um aumento de 
SiO2 e Al2O3 (associado à contribuição de terrígenos), com um período de regressão 
marinha e sedimentos carbonáticos com altas razões Mg/Ca (calcários dolomíticos) 
possivelmente depositado num ambiente marinho raso. Perfis estratigráficos de C, O, 
Mg/Ca, Si, Al, Mn/Sr, Rb e Sr foram comparados com outros perfis do limite K-T em outras 
partes do mundo e se apresentaram semelhantes.  
 
Palavras chaves: limite K-T, isótopos de C e O, Bacia da Paraíba 
 
 
ABSTRACT 
The Paraíba coastal basin contains a complete carbonate sequence that records the K-T 
boundary. C and O isotopes and major, minor and trace elements have been analyzed in 
carbonate samples from three hole drill (Poty quarry, Olinda and Itamaracá island). This 
carbonates was deposit between o Campanian final until the Danian. In the isotopes results, 
show increasing of temperature and bioproductivity (δ18O values vary from -3 to -5PDB; and 
δ13C, from -1.2 to 0.1), in the Early Maastrichtian, reaching their maximum in the Late 
Maastrichtian (δ13C around +2).Thereafter K-T boundary was recorded a period of marine 
regression and bioproductivity fall as recorded in the δ13C curve (+1). After this transition, an 
increase of SiO2 and Al2O3 is recorded that was associated to the contribuition of terrigenous 
material and carbonate sediments with higher Mg/Ca ratios (dolomitic limestones) possibly 
deposited in shallow-marine environment. C, O, Mg/Ca, Si, Al, Mn/Sr, Rb and Sr stratigraphic 
profiles have been compared with similar stratigraphic profiles from elsewhere in the world. 
 
Key words: K-T boundary, C and O isotopes, Paraíba Basin 
 
 



INTRODUÇÃO 
O limite K-T foi determinado por Alvarez et al. (1980), consistindo desde então em 

um marco geológico e paleontológico. A principal hipótese é que o impacto de um meteorito 

teria resultado em condições ambientais que teria causado a extinção em massa das 

espécies que habitavam a Terra. Registros geoquímicos e geológicos relacionados a este 

evento podem ser encontrados na bacia costeira da Paraíba, Nordeste do Brasil. Estudos 

isotópicos preliminares de O e C foram realizados em afloramentos desta seqüência 

(Albertão & Martins, 2006; Sial et al., 1993; Ferreira et al., 1996;  Barbosa et al., 2005). No 

entanto, este trabalho apresenta maior relevância pelo fato de analisar amostras de três 

testemunhos de sondagem, o que oferece melhores subsídios sobre este importante registro 

geológico que é a passagem K-T. Esses testemunhos foram perfurados na Bacia Paraíba, 

especificamente na Sub-bacia de Olinda, sendo estes localizados na Pedreira Poty, Ilha de 

Itamaracá e Olinda.  

 

CARACATERÍSTICAS GEOLÓGICAS E PETROGRAFIA 
A bacia da Paraíba encontra-se localizada entre a Zona de Cisalhamento 

Pernambuco e o Alto de Mamanguape. A seqüência estudada nesta pesquisa engloba 

sedimentos de origem marinha do final do Campaniano (Formação Itamaracá), do 

Maastrichtiano (Formação Gramame) e do Daniano (Formação Maria Farinha), inseridos na 

sub-bacia de Olinda.  

A Formação Itamaracá é composta por depósitos de arenitos calcíferos, folhelhos e 

carbonatos com siliciclastos ricamente fossilíferos, ainda no topo desta formação ocorrem 

níveis de fosfato, em lâminas delgadas foram observadas grãos de quartzo subangulosos a 

subarredondados, feldspato – microclina e plagioclásio e dolomita. 

Na Formação Gramame ocorre calcários e margas intercalados, onde são 

encontrados microfalhas preenchidas por calcita espática, microfósseis (ostrácodes e 

foraminíferos), calcita detrítica, esteiras algálicas, bioclastos, grão de quartzo e feldspato 

(extraclastos), piritização, lama carbonática, porosidades predominantes intrapartícula e 

móldica, sendo classificada como biomicrito (wackestone, packstone).  

A Formação Maria Farinha é composta por calcários, calcários margosos e espessos 

níveis de marga na porção inferiores, e calcários dolomíticos detríticos, contendo fauna 

fóssil de recifes. Esta formação apresenta uma grande quantidade de siliciclastos, com 

microfósseis preenchidos por calcita espática, bioclastos, intraclastos, piritização, grãos de 

quartzo, pelóides, muita lama carbonática, porosidade predominantemente intrapartícula e 

móldica, podendo ser classificada como biomicrito, tendo alguns micritos fossilíferos 

(wackestone, packstone, às vezes mudstones).  
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GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS MAIORES, MENORES E TRAÇOS E ESTRATIGRAFIA 
ISOTÓPICA DE O E C 
Foram analisadas 236 amostras para isótopos de O e C e 61, para elementos maiores, 

menores e traços. Os resultados isotópicos para a bacia da Paraíba foram descritos nos 

perfis Olinda, Pedreira Poty e Ilha de Itamaracá (Fig. 1). Esses perfis apresentaram curvas 

com tendência similares entre si, observando-se que há um decréscimo dos valores de 

oxigênio até o final do Campaniano, com um aumento gradual, intercalados, de incursões 

negativas, no Maastrichtiano Superior, onde há uma queda brusca, no final do 

Maastrichtiano, seguida de uma retomada dos valores anteriores, no Daniano, logo após a 

passagem do K – T.  
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Figura 1: Isotópos de O e C e correlação dos perfis de Olinda, Pedreira Poty e Ilha de 

Itamaracá. 
 

Os sedimentos analisados apresentaram um aumento nos valores de SiO2 e Al2O3, 

logo após a passagem Campaniano-Maastrichtiano, sendo que durante o Maastrichtiano os 

valores tiveram uma tendência decrescente, com uma queda brusca na passagem 

Maastrichtiano-Daniano (K-T), retomando a valores anteriores após essa passagem. Para 

Mg/Ca observou-se uma queda do final do Campaniano até o início do Maastrichtiano, após 

essa passagem os valores se tornaram mais estáveis, retornando a valores a, no início do 

 Legenda 

K-T 



Daniano. Quanto à razão Mn/Sr, as amostras apresentaram quase sempre < 2, o que dá 

subsídios para acreditar que o sinal isotópico é primário. 

 

CONCLUSÕES 
Os sinais isotópicos de O sugerem que o clima foi relativamente mais frio no final do 

Campaniano, com aumento gradual durante o Maastrichtiano, ocorrendo um aquecimento 

rápido antes do limite K-T, e uma queda brusca após essa passagem. Nos sinais isotópicos 

de C, observa-se um gradual aumento durante o Maastrichtiano com um maior 

enriquecimento próximo ao limite K-T, seguido de uma queda brusca após essa passagem. 

Os ciclos de oscilação de SiO2 e Al2O3 podem estar associados à contribuição continental na 

bacia. O aumento de terrígenos é referente a períodos em que a bacia sofreu inundação 

(SIM) ou períodos regressivos, (TSMB). A diminuição pode estar associada a períodos de 

estabilidade na deposição dos carbonatos (TAS). Os padrões encontrados para a razão 

Mg/Ca acompanham as variações de contribuição continental no sistema. Quanto maior a 

contribuição continental, maior a razão Mg/Ca. Os resultados isotópicos para a bacia da 

Paraíba apresentaram curvas semelhantes entre si, e com perfis do limite K-T em outras 

partes do mundo. 
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RESUMO 
 

As variações do pH, no ambiente estuarino, têm implicação direta na mobilidade dos 
elementos químicos, promovendo, muitas vezes, suas precipitações. As sorções passam 
primeiro por transformações no sistema de dispersão e transporte, promovendo 
precipitações, a exemplo do ferro, ocasionadas por elevação do pH.  Junto com o ferro 
outros elementos são co-precipitados. As zonas de manguezais atuam como zonas 
interceptoras e/ou como uma estação de tratamento natural, prevenindo a dispersão de 
elementos contaminantes nas águas costeiras adjacentes. Essas retenções ou precipitações 
estão também associadas ao grau de enriquecimento físico-químico das águas fluviais. Nos 
ambientes estudados da Baía de Todos os Santos, as precipitações do ferro acontecem na 
medida em que o pH vai aumentando, sentido do Rio para o Mar, atingindo seu ápice entre 
os valores de 6.7 a 7,0, observando-se, posteriormente, uma forte diminuição dos teores de 
ferro, nos sedimentos, em pH mais elevado.  

 
Palavras-chaves: Geoquímica, pH, Metais traço, Estuário. 
 
 
ABSTRACT 
 

Variations in pH in these environments have a direct implication on the mobility of 
chemical elements, usually promoting their precipitation and the enrichment of the sediments 
with these elements. Initially, the sorption suffers transformations in the dispersion-
transportation system leading to precipitations due to the elevation of the pH, as it is 
observed for the iron. Together with the iron, other elements are co-precipitated. The 
estuaries act as intercepting areas and/or stations of natural treatment, thus avoiding the 
dispersion of contaminant elements to the adjacent coastal water. These retention or 
precipitation processes are also associated with the physical-chemical level of enrichment of 
the fluvial water. In our study area (BTS), the iron precipitation occurs as the pH starts 
increasing from the river towards the sea, reaching its peak between 6.7 and 7.0. Then, it is 
observed a high decrease in the levels of iron in the sediments with higher pH values. 
 
Key words: Geochemistry; pH; Trace metals; Estuary. 
  

 INTRODUÇÃO 

 
Na Baía de Todos os Santos (BTS) foram escolhidas as regiões de Iguape, 

Jaguaripe e Maragojipe (Figura1), para o estudo, do comportamento dos metais traço, em 

sedimentos de manguezal, caracterizando o transporte, dispersão e concentração desses 

elementos no ambiente estuarino, subordinando-se aos regimes das marés, como principal 

mailto:ronaldo@ufba.br
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mecanismo de penetração das águas salinas nos manguezais (Scaeffer-Novelli, 1995). A 

distribuição de metais traço (Cd, Cu, Pb, Ni e Zn), nos sedimentos de manguezal, foi 

estudada em dez estações. Nos locais foram determinados, também, parâmetros físico–

químicos da água superficial, frações granulométricas, matéria orgânica, carbono orgânico 

total, nitrogênio total, manganês e ferro.   
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Os valores pH têm, no ambiente estuarino, um destaque especial, porque deles 

dependem a mobilidade de grande parte dos elementos químicos transportados pelos rios,  

destacando-se o ferro, cuja precipitação pode provocar uma co-precipitação de outros 

elementos químicos. As variações de pH estão condicionadas, principalmente, a ação da 

cunha salina, promovendo também uma diminuição da capacidade de transporte dos 

materiais particulados pelos rios versus a corrente de maré, resultando em uma maior 

deposição das partículas transportadas nesses ambientes. 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

 
   A amostragem foi realizada em 10 pontos, na Baía de Todos os Santos, nas regiões 

de Jaquaripe, Maragojipe e Iguape. O material coletado foi acondicionado em saco plástico 

e colocado dentro de isopor com gelo. Nas estações foram medidos: pH, Eh, Salinidade, 

Oxigênio Dissolvido, Condutividade e Temperatura da Água. No laboratório, após pré-

tratamento para análise granulométrica, utilizou-se a técnica de extração parcial com ácido 

nítrico (HNO3 1:1) em forno microondas, segundo a metodologia D 5258-92 do Standard 

Pratic for Acid - Extraction of Elements from Sediments Using Closed Vessel Microwave 

Heating (ASTM, 1992), quantificando-os usando um Espectrômetro de Absorção Atômica 

com chama (EAA-Chama), marca VARIAN, modelo AA 220FS e corretor de fundo com 

lâmpada de deutério; Matéria Orgânica Total, pelo Método Walkey-Black; e Nitrogênio Total 

pelo Método Kjeldahl. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As medidas foram realizadas durante a maré baixa. O pH variou entre 6,23 a 7,06, 

seus maiores valores foram registrados nos pontos da região de Maragojipe, devido, 

possivelmente, a maiores penetrações das marés. Por outro lado, o valor mais baixo foi 

encontrado no ponto P1, em afluente da Baía do Iguape, onde o rio corre mais rápido. O Eh 

tem um comportamento com tendências inversas àquelas observadas para o pH, sob leve 

influência da salinidade. De uma forma geral as concentrações obtidas para os metais 

apresentaram as seguintes variações: Pb (10,55 a 74,31 mg kg-1); Mn (42,00 a 1209,86 mg 

kg-1); Zn (2,96 a 81,19 mg kg-1); Cr (6,09 a 116,45 mg kg-1); Cu (4,89 a 42,62 mg kg-1); Co 

(2,32 a 10,55 mg kg-1); Ni (1,98 a 17,36 mg kg-1); Fe (3267 a 83079 mg kg-1); o Cd 

apresentou concentrações abaixo do limite de detecção do método (LDM). As 

concentrações de N variaram de 0,21 a 3,82 %, as de C.O. de 1,67 a 4,39 % e as de M.O. 
de 2,72 a 7,57 %. Os resultados obtidos para os valores de pH (Figura 2a), quando 

comparados com aqueles de Ferro, mostram a influência de sua variação na precipitação e 

mobilidade do Ferro e, conseqüentemente, na co-precipitação dos elementos metálicos 

(Figura 2b). Os valores mais elevados, em metais traço, acompanham, quase sempre, 

àqueles do ferro, mostrando que esse elemento é um dos mais importantes concentradores 

de metais através da sorção, fato já constatado por diversos autores (Ramanathan et al., 

1999 e Sindern et al., 2007). As flutuações de pH locais, mesmo quando pequenas, são 

suficientes para promoverem variações significativas nos teores dos elementos químicos, 

principalmente àquelas do Ferro (Otero et al., 2008).  
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CONCLUSÕES 
 

Os valores de pH influenciam fortemente na mobilidade, precipitação e acumulação 

do ferro. Os altos teores de ferro são acompanhados, pelo aumento de teores em metais 

traço, evidenciando uma co-precipitação. Esses locais, na região do manguezal, destacam-

se na retenção de elementos químicos, provenientes das mais diversas atividades, 

desenvolvidas em suas cercanias, agindo como uma autêntica “barreira geoquímica”.  
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RESUMO 
O presente trabalho avaliou a influência da eutrofização na geoquímica da M.O. e os 
processos microbiológicos dos sedimentos superficiais da Lagoa hipersalina de Araruama – 
RJ, considerando eventos distintos: chuvoso, seco e marés (vazante e enchente). Os locais 
amostrados caracterizaram o aporte fluvial – Araruama (AR), a ciclagem interna – São Pedro 
da Aldeia (SP) e trocas com o oceano – Cabo Frio (CF). As concentrações de biopolímeros 
foram elevadas, principalmente lipídios e carboidratos (média de 2,99 e 2,57mg.g-1, 
respectivamente), apresentando a relação [lipídios] > [carboidratos] > [proteínas]. O carbono 
orgânico apresentou valores médios de 5,5%, C/N de 10,4 e δ13C e δ15N de -14,8 e 6,21‰, 
respectivamente, apontando para uma mistura de fontes ao carbono depositado. Entre os 
esteróis, predominou estigmasterol. Coprostanol apresentou elevadas concentrações em AR 
(média de 263µg.g-1), sendo encontrado em menor escala em CF e SP, se apresentando 
como bom indicador de esgoto, assim como o δ15N, para processamento da matéria orgânica 
(M.O.). A biomassa e atividades bacterianas (metabólica e enzimática) apresentaram-se 
elevadas, evidenciando a intensa ciclagem da M.O. e indicando um ambiente altamente 
depurador. 
 
PALAVRAS-CHAVE : bactéria, esteróis, biopolímeros, δ13C, δ 15N. 
 
ABSTRACT 
This study evaluated the influence of eutrophication on the geochemistry of O.M. and 
microbiological processes of the surface sediments of Hipersaline Lagoon of Araruama - RJ, 
considering different events: rainy, dry and tides (ebb and flood). The sampled sites 
distinguished the fluvial input - Araruama (AR), the internal cycling - São Pedro da Aldeia 
(SP) and exchanges with the ocean - Cabo Frio (CF). The concentrations of polymers were 
high, especially lipids and carbohydrates (average of 2.99 and 2.57 mg.g-1, respectively), 
showing the relationship [lipids]>[carbohydrates]>[protein]. The organic carbon showed 
values of 5.5%, C/N of 10.4 and δ13C and δ15N of -14.8 ‰ and 6.21, respectively, showing a 
mixture of sources of carbon deposited. Among the sterols, stigmasterol predominated. 
Coprostanol showed high concentration in AR (mean of 263µg.g-1) and is found to a lesser 
extent in CF and SP, presenting as good indicator of sewage, as δ15N, to processing of 
organic matter (O.M.). The bacterial biomass and activities (enzymatic and metabolic) were 
high, showing the intense cycling of O.M. and indicating an environment highly capacity of 
depuration. 
 
KEYWORDS: bacteria, sterols, biopolymers, δ13C, δ 15N. 
 
INTRODUÇÃO 

Sistemas costeiros eutrofizados tendem a acumular grandes quantidades de carbono 

orgânico, refletindo na quantidade e qualidade da matéria orgânica (M.O.) sedimentar 



 

(Dell’anno et al., 2002). Para determinar sua origem e os processos que ocorrem na 

transformação destes compostos nos sedimentos, muitas metodologias têm sido empregadas, 

tais como a composição elementar e mensuração de marcadores específicos (ex.: esteróis, 

hidrocarbonetos e ácidos graxos). Adicionalmente, a composição bioquímica dos sedimentos 

(ex.: lipídios, proteínas e carboidratos), acoplada com a biomassa e atividades (metabólica e 

enzimática) bacterianas, também são ferramentas muito úteis para a compreensão dos 

processos de diagênese da M.O. sedimentar (Cotano & Villate, 2006). No presente estudo, 

foram utilizadas ferramentas microbiológicas aliadas à composição elementar, isotópica e 

bioquímica da M.O. dos sedimentos superficiais da Lagoa de Araruama, de modo a verificar a 

influência da eutrofização sobre esse sistema hipersalino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para amostragem de sedimento superficial (0-2cm), foram selecionados os pontos mais 

representativos quanto à comunicação com o oceano em Cabo Frio (CF), ciclagem interna 

em São Pedro da Aldeia (SP) e entrada via seu principal contribuinte, o Rio Maturama em 

Araruama (AR). As amostras foram coletadas e encaminhadas para as seguintes análises a 

seguir. Bioquímicas: proteínas (Hartree, 1972), lipídios (Marsh & Wenstein, 1966), 

carboidratos (Gerchacov & Hachter, 1972), esteróis marcadores, adaptado de Wakeham & 

Canuel (1988); elementares e isotópicas (carbono orgânico, razão C/N, δ13C e δ15N, 

quantificados com Analisador Elementar Perkin-Elmer 2400 acoplado ao Espectrômetro de 

massa Finigan Delta Plus); e microbiológicas: quantificação do carbono bacteriano (Carlucci 

et al., 1986), atividade das enzimas esterases (Stubberfield & Shaw, 1990), atividade do 

sistema transportador de elétrons (Trevors, 1984) e Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes fecais (APHA, 1995). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O material orgânico estocado nos sedimentos apresentou valores médios de carbono 

orgânico, δ13C e δ15N, de 5,49%, -14,8‰ e 6,21‰, respectivamente. Os valores da razão C/N 

molar (média de 10,4), indicam M.O. predominantemente fitoplanctônica, rica em proteínas 

(nitrogênio) e pobre em celulose (carbono), possuindo razão entre 4 e 10 (Meyers, 2003). 

Com relação aos isótopos δ13C e δ15N, observou-se que o δ15N é a ferramenta mais adequada 

neste ambiente para avaliar o estágio de processamento da M.O., visto pela correlação 

negativa com coprostanol (rs= -0,90; p<0,05). Na figura 1 observa-se a separação em três 

grupos: Araruama, com valores mais leves, de acordo com sua fonte terrestre e de esgoto; 

Cabo Frio (todos os períodos) e São Pedro (em períodos de maré), com valores 

intermediários, estando próximas ao fitoplâncton; e São Pedro em chuva e estiagem, com 



 

valores mais pesados, estando próximas à Anomalocardia sp. (bivalve bentônico) e Mugil 

(Tainha), organismos predominantes na Lagoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A elevada concentração de esteróis (Fig. 2) aponta para múltiplas fontes, indicando uma 

elevada complexidade quanto às vias de entradas e transformações diagenéticas da M.O. 

(Santos et al., 2008). As elevadas concentrações de estigmasterol e β-sitosterol não 

corroboram com o reduzido aporte de material vegetal para a lagoa, visto que são usualmente 

utilizados como marcadores para plantas terrestres (Volkman, 1986). A região central (SP) em 

chuva e estiagem, e Rio Maturama em estiagem, apresentaram menores concentrações de 

esteróis. No entanto, o Rio Maturama apresentou o maior teor de coprostanol de todos os 

períodos, provavelmente devido à ausência de vazão hídrica e de outras fontes, que não a 

dos esgotos domésticos não tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os lipídios (média de 2.988 µg.g-1) e carboidratos (média de 2.567 µg.g-1) foram as frações 

dominantes de biopolímeros, apresentando a mesma ordem de grandeza encontrada por 

Silva et al. (2009) para a Baía de Guanabara, RJ. As relações entre biopolímeros não foram 

similares ao descrito pela literatura, onde Dell’anno et al. (2002) estabeleceu a relação 

[carboidratos]>[proteínas]>[lipídios]. Neste estudo estabeleceu-se a relação 

Figura 1 – Razões isotópicas (δ13C e δ15N) no sedimento da L. Araruama, em eventos distintos. AR: 
triângulos, SP: quadrados, CF: bolas. Figuras brancas (chuva), pretas (seca), cinzas (maré). 
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[lipídios]>[carboidratos]>[proteínas], havendo a necessidade de se criar novos padrões de 

concentração, taxas e índices para regiões com distintas características. 

O elevado carbono bacteriano (média 1.752µgC.g-1) e atividades (metabólica e 

enzimática) no sedimento superficial indicam intensa hidrólise extracelular atuando sobre a 

M.O. lábil, assim como geração de energia, convertida em biomassa bacteriana, base da 

cadeia trófica. Na Lagoa de Araruama, parece haver um acoplamento entre os 

compartimentos sedimento-coluna d’água, onde a intensa atividade bacteriana (enzimática e 

metabólica) nos sedimentos atua na hidrólise dos biopolímeros em elevadas concentrações, 

disponibilizando nutrientes para a coluna d’água, que por sua vez, sustentam a produção 

primária. Os dados indicam que a lagoa apresenta grande capacidade depurativa, e que 

através de programas que visem o tratamento do material proveniente da bacia de drenagem, 

a lagoa poderá retornar às melhores condições. 

  

REFERÊNCIAS 

APHA. 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington: Victor 
Graphics, v. 18. 

Carlucci, A.F.; Craven, D.B.; Robertson, D.J.; Willians, P.M. 1986. Surface-film microbial populations 
diel amino acid metabolism, carbon utilization and growth rates. Marine Biology, 92: 289-297. 

Cotano, U.; Villate, V. 2006. Anthropogenic influence on the organic fraction of sediments in two 
contrasting estuaries: A biochemical approach. Marine Pollution Bulletin, 52: 404-414. 

Dell’anno, A.; Mei, M.L.; Pusceddu, A.; Danovaro, R. 2002. Assessing the trophic state and 
eutrophication of coastal marine systems: a new approach based on the biochemical composition 
of sediment organic matter. Marine Pollution Bulletin, 44: 611–622. 

Gerchacov, S.M.; Hachter, P.G. 1972. Improved technique for analysis of carbohydrates in sediment. 
Limnology Oceanography, 17: 938-943. 

Hartree, E.F. 1972. Determination of proteins: a modification of the Lowry method that give a linear 
photometric response. Analytical Biochemistry, 48: 422–427. 

Marsh, J.B.; Wenstein, D.B. 1966. A simple charring method for determination of lipids. Journal of 
Lipids Research, 7: 574–576. 

Meyers, P.A., 2003. Applications of organic geochemistry to paleolimnological reconstructions: a 
summary of examples from the Laurentian Great Lakes. Organic geochemistry, 34: 261-289. 

Santos, E.S.; Carreira, R.S.; Knoppers, B.A. 2008. Sedimentary sterols as indicators of environmental 
conditions in southeastern Guanabara Bay, Brazil. Brazilian Journal of Oceanography, 56 (2): 97-
113. 

Silva, F.S.; Bitencourt, J.A.P.; Savergnini, F.; Guerra, L.V.; Baptista-Neto, J.A.; Crapez, M.A.C. 2009. 
Bioavailability of organic matter in the surficial sediment of Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. 
Anais da Academia Brasileira de Ciências (em publicação). 

Stubberfield, L.C.F.; Shaw, P.J.A. 1990. A comparison of tetrazolium reduction and FDA hydrolysis 
with other measures of microbial activity. Journal of Microbial Methods, 12: 151-162. 

Trevors, J. 1984. Effect of substrate concentration, inorganic nitrogen, O2 concentration, temperature 
and pH on dehydrogenase activity in soil. Water Research, 77: 285-293. 

Volkman, J. K. 1986. A review of sterol markers for marine and terrigenous organic matter. Organic 
Geochemistry, 9 (2): 83-99. 

Wakeham, S. G.; Canuel, E. A. 1988. Organic geochemistry of particulate matter in the eastern 
tropical north pacific ocean. Implications for particle dynamics. Journal of Marine Research, 46 (1): 
183-213. 



CLORETO COMO TRAÇADOR CONSERVATIVO EM SOLOS TROPICAIS 
 

Demuelenaere, R. G. A. (Universidade Federal Fluminense – UFF) 
E-mail: rafaelgerard@hotmail.com 

Maddock, J. E. L. (Universidade Federal Fluminense – UFF) 
E-mail: jmaddock@geoq.uff.br 

Vargas, E. A. Jr. (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio) 
E-mail: vargas@puc-rio.br 

 

 

RESUMO 

Para o entendimento do transporte de contaminantes na subsuperfície e sua influência, por 
exemplo, para as águas subterrâneas, é imprescindível conhecer o meio, o contaminante e 
o caminho preferencial deste transporte. As principais atividades humanas que causam 
contaminação da água subterrânea são (1) disposição de resíduos, (2) estocagem e 
transporte de materiais comerciais, (3) mineração, (4) agricultura e (5) outras atividades. O 
conhecimento da mobilidade dos contaminantes pode ser representado e entendido a partir 
da utilização de um traçador conservativo no solo. Cloreto e brometo têm sido os principais 
elementos utilizados neste tipo de análise em solos de países de climas temperados. Os 
dados obtidos das curvas de chegada do cloreto serão a base para o entendimento futuro 
da mobilidade de contaminantes em solos tropicais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: subsuperfície, transporte de contaminantes, número de Peclet e 
ensaios de coluna. 

 

 

ABSTRACT 

For the understanding of the transport of contaminants in the subsurface and its influence, 
for example, for the groundwater, is too important to know the environment, the contaminant 
and the favorite way of this transport. The main human activities which cause contamination 
of the groundwater are (1) the disposition of residue, (2) storage and transport of commercial 
material, (3) mining, (4) agriculture and (5) other activities. The knowing of the mobility of the 
contaminants may be represented and understood by the utilization of a conservative tracer 
in the soil. Chloride and bromide have been the principal elements utilized in this type of 
analysis in soils of the countries with temperate climate. The data obtained from the chloride 
breakthrough curves be the basis for the future understanding of the mobility of contaminants 
in the tropical soils. 

 

KEYWORDS: subsurface, transport of contaminants, Peclet number and column 
percolation tests. 



INTRODUÇÃO 

Em 1984, o congresso dos Estados Unidos da América listou mais de 30 diferentes fontes 

potenciais de contaminação da água subterrânea segundo Fetter (1993). As principais 

atividades humanas que causam contaminação da água subterrânea são (1) disposição de 

resíduos, (2) estocagem e transporte de materiais comerciais, (3) mineração, (4) agricultura 

e (5) outras atividades. 

Quando o contaminante é introduzido no ambiente de subsuperfície, ele se espalha e move 

na água subterrânea como resultado da (1) advecção, da (2) dispersão e do (3) 

retardamento. A determinação destes parâmetros é necessária para o conhecimento do 

transporte dos contaminantes em solos por meio dos modelos analíticos. Segundo Parker e 

van Genuchten (1984), parâmetros de transporte tais como velocidade da água nos poros 

(V) e coeficiente de dispersão (D) é determinada pela calibração da equação advectiva-

dispersiva ou pela curva de chegada (breakthrough curve) de um traçador não reativo. 

O traçador não reativo com coeficiente de retardamento (R) igual a 1 além de permitir a 

medida dos parâmetros de transporte V e D não alteram as propriedades de fluido da água 

subterrânea ou a química superficial e as propriedades de transmissividade da matriz do 

aqüífero. O objetivo deste trabalho é utilizar o cloreto como um traçador conservativo para a 

obtenção de uma curva de chegada em um ensaio de coluna, em solos tropicais, com 

transporte em uma dimensão para a obtenção dos parâmetros necessários para o 

entendimento da mobilidade de contaminantes na subsuperfície. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta das amostras e armazenamento. As amostras indeformadas de solo residual, para os 

ensaios de coluna, foram coletadas em três áreas distintas do município de Juiz de Fora no 

estado de Minas Gerais e armazenadas em câmera úmida até o início dos ensaios de 

percolação. 

Análises físicas e químicas. Para determinação das análises físicas foram realizados 

ensaios para determinação da umidade, peso específico dos grãos, curva granulométrica e 

limites de liquidez e plasticidade. 

Análise do Cloreto. A medida do cloreto foi feita com eletrodo específico e por meio de uma 

calibração com valores de concentração conhecidos. Deste modo foi possível obter a curva 

de chegada para o traçador. 

Ensaio de Coluna. O equipamento para realização dos ensaios de coluna consiste de um 

conjunto com colunas de paredes rígidas (acrílico), com 10 cm de altura e 07 cm de 

diâmetro, e Frasco de Mariotte (reservatório) para realização dos ensaios com carga 

constante e em condições de solo saturado. 



Análise da curva de chegada. A concentração do cloreto, como efluente, foi plotada em um 

gráfico (C/C0) onde C0 é a concentração inicial versus o volume de vazios percolados da 

amostra que foi determinado pelas análises físicas do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização da amostra. Conforme mostrado nas tabelas 01 e 02. 

Tabela 01 – Propriedades físicas das amostras de solo. 

Amostras W0 

% 

Gs 

g/cm3 

LL 

% 

PI 

% 

LC 

% 

G 

% 

S 

% 

M 

% 

C 

% 

үd 

g/cm3 

n 

% 

e k 

cm/s 

AM01 18,9 2,77 34 04 29 00 50 40 10 1,38 50 1,00 10-2 

AM02 27,1 2,75 52 18 29 12 50 34 04 1,33 52 1,07 10-2 

AM03 33,6 2,75 43 10 31 00 52 31 17 1,20 56 1,29 10-1 

w0 = umidade natural; Gs = peso específico dos grãos; LL = limite de liquidez; PI = índice de plasticidade; LC = 

limite de contração; G = pedregulho; S = areia; M = silte; C = argila; γd = peso específico seco; n = porosidade; e 

= índice de vazios; k = coeficiente de permeabilidade. 

Tabela 02 – Propriedades químicas das amostras de solo. 

Amostras pH 

água 

pH 

KCl 

P 

(mg/kg) 

C 

(g/kg) 

N 

(g/kg) 

CTC 

(cmolc/kg) 

Fe2O3 

(g/kg) 

Al2O3 

(g/kg) 

MnO 

(g/kg) 

AM01 5,2 4,1 3 0,7 0,2 2,2 70 135 0,11 

AM02 5,1 4,4 1 1,9 0,3 2,6 94 222 0,11 

AM03 4,8 4,4 1 7,6 0,7 4,7 145 269 0,11 

P = fósforo assimilável; C = carbono orgânico; N = nitrogênio; CTC = capacidade de troca catiônica. 

Curva de chegada do cloreto. A figura 01 mostra as curvas de chegada do cloreto para as 

amostras de solo tropicais. Outros traçadores não reativos como o brometo e o trício 

também são utilizados com sucesso em solos de clima temperado. Seaman et al. (1995) 

utilizou várias concentrações diferentes do brometo para a construção de curvas de 

chegada em sedimentos arenosos nos Estados Unidos. Demuelenaere et al. (2008), utilizou 

o trício como traçador em solos tropicais tendo resultados semelhantes. 

O número de Peclet, em ensaios de coluna, define a taxa de transporte por advecção e por 

difusão molecular. A determinação deste parâmetro neste artigo foi feita para a obtenção do 

coeficiente dispersão do traçador, podendo também indicar qual o transporte mais efetivo na 

situação ensaiada. A obtenção dos parâmetros apresentados na tabela 03 seguiram a 

sequência de cálculos exposta por Demuelenaere et al. (2008). 



   

Figura 01 - Curvas de chegada para o cloreto nas amostras AM01, AM02 e AM03 
respectivamente. 

Tabela 03 – Parâmetros de transporte para as amostras de solo. 

Amostras Volume de 

vazios 

(cm3) 

Vazão 

(cm3/s) 

Velocidade 

média 

(cm/s) 

Número de 

Peclet 

Coef. 

Dispersão 

(m2/dia) 

AM01 192,3 0,0625 0,00325 2,02211 0,13887 

AM02 200 0,0244 0,00122 6,49616 0,01623 

AM03 215 0,0370 0,00172 4,83211 0,03077 

 

CONCLUSÕES 

O número de Peclet encontrado para as três amostras de solo está compreendido numa 

zona de transição onde os efeitos da difusão e da dispersão mecânica longitudinal são mais 

ou menos equivalentes. 

A determinação destes parâmetros por meio da curva de chegada de um traçador não 

reativo é o início do entendimento da mobilidade dos contaminantes na subsuperfície. Com 

os parâmetros obtidos da curva de chegada para o cloreto, podemos determinar o 

coeficiente de retardamento de contaminantes nestes solos fazendo a superposição da 

curva de chegada deste traçador com a curva de chegada dos contaminantes. 
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RESUMO 

A mina Pitinga é a maior mina de estanho no Brasil, de classe mundial, contendo Nb-Ta e 
flúor (criolita) como coprodutos e Zr, Y, ETR e Li como potenciais subprodutos. O minério 
está concentrado na fácies albita-granito do Granito Madeira, integrante da Suíte Madeira de 
idade proterozóica. O granito é classificado como tipo-A, intraplaca, anorogênico. Neste 
trabalho foi realizada uma reinterpretação das fácies mineralizadas do Granito Madeira, 
através da caracterização geoquímica e petrográfica, resultando na denominação de duas 
subfácies: albita-granito peralcalino (AGP) e albita-granito meta a peraluminoso (AGM). A 
primeira é caracterizada por valores A/NK menores que um, e seus principais minerais 
varietais são dois tipos de anfibólio sódico, criolita, e fases ricas em sódio. A fácies meta a 
peraluminosa contém fluorita e geralmente exibe sericitização forte a moderada. É 
interpretado como produto de líquidos magmáticos altamente diferenciados, particularmente 
a fácies peralcalina, extremamente enriquecida em flúor e metais de minério. Os estágios 
finais de cristalização levaram à saturação de vapor no sistema e à exsolução de uma fase 
vapor rica em flúor, durante o segundo ponto de ebulição, resultando em heterogeneidades 
texturais como bolsões pegmatóides, cavidades miarolíticas e preenchimento de vesículas 
por minerais magmáticos.  

 
Palavras-chave: granito Madeira; hidrotermalismo tardi-magmático; depósitos polimetálicos. 

 

 

ABSTRACT 

Pitinga Mine is the largest tin deposit in Brazil, a world-class deposit, containing Nb-Ta and 
fluorine (cryolite) as co-products and Zr, Y, REE and Li as portential by-products. The ore is 
concentrated in the albite granites of Madeira Granite, included in the Proterozoic Madeira 
Suite. The Madeira granite is an A-type, anorogenic and within-plate. In this work a re-
interpretation of albite-bearing facies was developed, based upon geochemical and 
petrographic data, which led to us to propose the discrimination of two main facies: 
peralkaline albite granites and meta to peraluminous albite granites. The former show A/NK 
values lower than 1 and its main varietal minerals are two kinds of amphibole, cryolite and 
Na-rich phases. The meta to peraluminous one contains fluorite and generally shows 
moderate to strong sericitization. The compositional and textural facies here described are 
consistent with previous works, which have proposed that the albite granites are highly 
differentiated magmatic liquids, particularly the peralkaline facies, which were strongly 
enriched in fluorine and ore-metals during the differentiation. The late stages of crystallization 
led to vapor saturation in the system and the ex-solution of a F-rich vapor phase, the second 
boiling point, which caused textural heterogeneities such as pegmatitic masses, miarolytic 
cavities and filling of vesicles by magmatic minerals. 
 
Keywords: Madeira granite; late magmatic hydrothermalism; polimetalic deposits. 



INTRODUÇÃO 

O Granito Madeira é um plúton composto por quatro fácies distintas: anfibólio-biotita-

sienogranito (rapakivi), biotita-feldspato alcalino-granito, granito porfirítico hipersolvus e 

albita-granito. A fácies albita-granito é, por sua vez, dividida por Horbe at al. (1991) e Costi 

(2000) em duas subfácies, denominadas albita-granito de núcleo (AGN) e albita-granito de 

borda (AGB).Neste trabalho foi feita uma reinterpretação petrográfica e geoquímica que 

permitiu a divisão do albita-granito em duas subfácies com base na integração dos dados 

composicionais e petrográficos. Foram distinguidas (i) uma fácies peralcalina – albita-granito 

peralcalino (AGP), e (ii) uma fácies meta a peraluminosa – albita-granito meta a 

peraluminoso (AGM).  

Albita-granito meta a peraluminoso (AGM) No AGM, de caráter meta a peraluminoso 

atestado também pelo cálculo de A/NK (figura 1) e A/CNK, é constante a presença de 

fluorita (CaF2), como um de seus constituintes essenciais e a formação de micas brancas 

substituindo grãos de feldspatos. Outra textura marcante no AGM é a causada pela 

desestabilização das fases precoces, com intensa dissolução, cloritização e substituição 

mineral, preenchendo cavidades, amígdalas e microfraturas.  

 

                                       

Figura1. Em azul as amostras do AGP, em vermelho as amostras do AGM. 

 

Albita-granito peralcalino (AGP) Para o cálculo do caráter de alcalinidade utilizou-se o 

diagrama A/NK - proporção molar: Al2O3 / (Na2O + K2O) < 1, classificando as rochas como 

peralcalinas, atestado também pela presença constante de criolita, riebeckita e pirocloro 

entre os seus minerais constituintes. Suas composições modais com conteúdos similares de 

quartzo, albita e feldspato potássico, indicam que esta fácies possui origem magmática, 

tendo cristalizado a partir de um líquido de composição cotética. A presença de texturas 

microscópicas do tipo snowball, bem como a ocorrência localizada de estruturas de fluxo e 

bolsões pegmatóides também revelam a origem magmática desta rocha. Não é descartada 

a possibilidade admitida por Costi (2000) de que exista hidrotermalismo subsolidus afetando 

as rochas da AGP.  



GEOQUÍMICA  

Na figura 2 estão sumarizados as principais diferenças composicionais entre as fácies 

mineralizadas AGP e AGM, com base nos padrões de diversos elementos maiores e traços, 

incluindo alguns ETR, em relação à fácies biotita-granito (BG), interpretada como produto da 

cristalização do magma menos evoluído. Os valores menores que 1 refletem 

empobrecimento do elemento em relação ao biotita granito, como por exemplo no caso do  

CaO, MgO e Sr, o que pode ser atribuído ao fracionamento mineral. Já valores maiores que 

1, como no caso do flúor e outras fases voláteis, refletem um crescimento pode ser 

explicado pela concentração nos estágios magmáticos finais, causada pela complexação 

nos líquidos magmáticos até tornarem-se supersaturados. Ocorre assim o segundo ponto de 

ebulição com a ex-solução da fase volátil. Observa-se também um nítido enriquecimento 

com relação ao biotita-granito, em ambas as faces AGP e AGM em Rb, Zr, U, Th, Hf, Zn e 

Pb, além dos elementos de minério, Sn, Nb, Ta e F (na fácies AGP).  

 

         

Figura 2. Concentrações de diversos elementos nas fácies AGP (azul) e AGM (vermelho), relativas ao biotita-granito (BG), 
obtidas pela divisão dos conteúdos do BG pelo conteúdo em cada uma das fácies. A linha preta realça os valores iguais à um, 
ou seja, concentrações que se igualam às do biotita-granito. 

 

 

Os padrões de ETR encontrados nas duas subfácies são similares, mostrando, no entanto, 

um empobrecimento das ETRL no AGP (figura 3). Este empobrecimento relativo é 

interpretado como causado pelo aumento da incompatibilidade dos ETRP durante a 

diferenciação como efeito da complexação com F. Já no AGM os padrões são semelhantes 

ao do biotita-granitos, o que é consistente com seu caráter menos diferenciado que o AGP.  

 



 

 

                                       

Figura 3. Gráfico de ETR normalizados para condritos C1, evidenciando o comportamento aproximadamente paralelo das 
fácies AGM, AGP e BG. B) Notar o empobrecimento em ETRL no AGP, resultado da complexação dos mesmos por ação dos 
fluidos ricos em flúor. 

 

CONCLUSÕES As significativas diferenças mineralógicas e texturais observadas no AGM 

em relação ao AGP são produtos do menor grau de diferenciação magmática e da ação dos 

fluídos ricos em F ex-solvidos, durante o segundo ponto de ebulição, principalmente do 

AGP. A presença de paragêneses de desestabilização mineral, constituídas por argilo-

minerais (sericitização) é uma das evidências que indica a ação dos fluídos hidrotermais 

após a cristalização dos magmas até temperaturas equilibradas com a das encaixantes. 

Bastos Neto et al. (2005) comprovam com estudos de inclusões fluídas a formação de 

criolita a temperaturas da ordem de 150-300oC evidenciando a atuação do hidrotermalismo 

a temperaturas muito abaixo da solidus do sistema granítico.  
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RESUMO 
Entre os metais pesados, o cádmio é considerado como um dos poluentes 
mais prejudiciais ao meio ambiente. Concentrações de cádmio dissolvido nas 
águas de uma pequena drenagem, em pontos a montante e a jusante de um 
grande depósito de lixo urbano, foram medidas com o intuito de averiguar se o 
metal estava sendo lixiviado do lixo e assim passando a poluir as águas 
fluviais. Apesar de acusar concentrações detectáveis de Cd em todas as 
amostras, estas concentrações foram sempre abaixo do limite considerado 
aceitável pela CONAMA e não foram maiores a jusante do lixão que a 
montante. Conclui-se que o Cd presente no lixo sólido é retido no mesmo, não 
apresentando ameaça imediata ao meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cádmio, Lixo Doméstico, Poluição Aquática 
 
ABSRACT 
Among the heavy metals, cadmium is considered to be one of the most serious 
pollutants. Concentrations of cadmium dissolved in the waters of a small water 
course were measured in samples taken upstream and downstream of a large 
municipal rubbish dump, in order to test whether the metal was being leached 
out by rainwater and thus passing to pollute the river water. Cadmium was 
detected in all the samples taken but in concentrations below the limit 
considered acceptable in the Brazilian legislation, and these were not any 
greater downstream of the rubbish dump than they were upstream. It is 
concluded that any Cd present in the solid waste is retained by it and does not 
present a threat to the environment. 
 
KEYWORDS: Cadmium, Domestic Refuse, Water Pollution 
 
INTRODUÇÃO 

O cádmio é largamente usado na proteção contra corrosão de chassis de dispositivos 

domésticos eletro-eletrônicos e é componente principal de pilhas de alto desempenho 

"baterias" usadas em aparelhos eletrônicos portáteis. Portanto, um fluxo deste metal 

acaba entrando no lixo domestico. Por outro lado, é um "metal pesado", metal de 

transição cuja ocorrência natural é muita pequena e que, por similaridade química com 

o zinco, metal essencial este último, em pequenas quantidades, à vida, o cádmio é 

facilmente absorvido por organismos, com efeitos tóxicos piores que os de muitos 

outros metais pesados. Em particular, alem de ter toxicidade agudo e crônico para 

seres humanos (Nriagu J.O., 1980) o cádmio dissolvido em águas fluviais , lacustres e 



estuarinas, leva à deterioração das brânquias de peixes  (Stripp R.A et al., 1981). 

Portanto, e porque existem também baterias que contêm mercúrio, há coleta  de lixo 

seletiva de baterias em muitas cidades. Aqui estão apresentados os resultados de um 

levantamento de contaminação com cádmio dos pequenos cursos de água que 

circundam o depósito de lixo municipal de São Gonçalo, RJ.. Este depósito recebe lixo 

domestico de uma população urbana e é um "lixão", situado pouco acima do nível do 

lençol freático e sem o controle que teria um aterro sanitário projetado. Assim, a água 

pluvial que permeia o lixão, drena, como chorume, para o curso de água que passa ao 

lado. 

 

ÁREA DO ESTUDO 

O lixão tem uma área de ~0,6km2 e é situado em área de mangue a  ~2km da Baia de 

Guanabara. Recebe aproximadamente 8000t/dia de lixo da população de quase um 

milhão de habitantes, resultando na vazão de ~400m3 de chorume por dia. Este 

chorume drena para o Rio Salgueiro que passa ao lado do lixão e depois, deságua no 

Rio Imboassú que por sua vez, desemboca na Baia de Guanabara. Na vizinhança do 

lixão, estes rios sofrem influência da maré e as suas águas alternam entre doce e 

salobra. Os dois rios drenam áreas urbanas de São Gonçalo e levantamento da 

Fundação Estadual de Estudos do Meio Ambiente, FEEMA (2005) mostrou que são 

muito contaminados com esgoto, tendo valores de oxigênio dissolvido de 1 a 2,5mg/l e 

DBO entre 12 e 200mg/l.  Portanto, as suas águas poderiam estar contaminadas com 

cádmio de fontes a montante do lixão. Assim, amostras foram coletadas do Rio 

Salgueiro em um ponto a montante do lixão e um ponto a jusante, e um ponto no Rio 

Imboassú, a jusante da foz do Rio Salgueiro. 

 

MÉTODO  

Águas sempre foram coletadas com maré baixa, vazante, para assegurar a coleta de 

água de origem fluvial e presença de chorume nas amostras tiradas da jusante do 

lixão e ausência do mesmo nas amostras obtidas a montante. Após medidas de pH, 

salinidade e condutividade, as amostras foram filtradas por membranas de celulose de 

poro de 0,45µm, acidificadas com HCl e acondicionadas em frascos de polietileno, 

transportados ao laboratório e armazenados a 4°C. As concentrações de Cd nas 

amostras foram determinadas por polarografia de gota pendente de mercúrio 

(METROHM, modelo 797VA), aplicada a amostras no estado e em amostras 

previamente tratadas com peróxido de hidrogênio para liberar Cd+2 de quaisquer 

complexos orgânicos presentes. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As concentrações de Cd encontradas nas águas fluviais em amostragens realizadas 

em julho, setembro e dezembro de 2008, são mostradas na tabela. 

 

Tabela: Concentrações de Cádmio nas águas de drenagens na vizinhança do 

lixão 

Concentrações em µg.l-1, todos com σ = 0,5µg.l-1 em determinações em triplicata. 

Ponto de Coleta Julho Setembro Dezembro 

 Cd+2 Cd 

total 

Cd+2 Cd 

total 

Cd+2 Cd 

total 

rio.Salgueiro 

montante 

3 5 1 4 2 6 

rio.Salgueiro 

jusante 

2 5 3 6 2 5 

rio.Imbuassú 3 6 3 5 3 5 

 

A tabela mostra que as concentrações de Cd não foram significativamente ou 

consistentemente maiores a jusante da drenagem do lixão. Encontraram-se baixas 

concentrações de Cd nas águas em todos os pontos amostrados em todas as 

ocasiões de amostragem. Estas concentrações são abaixo do limite de concentração 

considerado aceitável da CONAMA (2005), de 10µg.l-1 e podem ser atribuídas à 

contaminação das águas com esgoto e águas de escoamento superficial urbanas 

('runoff"). O lixão não contribui à contaminação da água fluvial e pode ser concluído 

que qualquer Cd presente no lixo deve ser imobilizado. Um levantamento de 

publicações sobre o Cd como poluente mostra que, em tratar do Cd em lixo sólido, a 

preocupação maior, como reportado por Keller e Brunner (1983), tem sido com a sua 

dispersão no ambiente por volatilização, do próprio metal e seus sais sublimaveis, no 

caso do lixo ser incinerado. O levantamento aqui reportado confirma a falta de 

dispersão do metal por via aquática, pelo menos no caso estudado.  
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RESUMO 

Em um testemunho de sedimentos coletado no estuário do rio Guapimirim foram realizadas 
as determinações da composição granulométrica, do carbono orgânico total (COT) e 
nitrogênio total (NT), do δ13C e δ15N, da atividade de 210Pb e da concentração dos metais 
(Fe, Mn, Co, Cu and Zn), para avaliar possíveis mudanças ambientais causadas por 
atividades antrópicas em sua bacia de drenagem ao longo dos últimos 100 anos. O 
resultado mostrou um aumento na taxa de sedimentação de 0,42 para 0,77 cm ano-1 a partir 
de 1950. Os resultados também indicaram três diferentes fases sedimentares: a primeira, 
antes de 1880, onde os mais elevados conteúdos de argila e COT e menores concentrações 
e fluxos dos metais Co, Cu e Zn foram observados, sugerindo níveis de background destes 
metais (4,6, 2,7 e 70,2 mg kg-1, respectivamente). Na segunda fase, depois de 1880, foi 
observado um incremento das concentrações dos metais-traço depois de 1880, 
possivelmente provocada por mudança do uso da terra dentro da bacia hidrográfica. Na 
terceira fase, depois de 1950, os perfis de C/N, δ15N e dos fluxos dos metais-traço parecem 
indicar um aumento no aporte de esgoto doméstico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: metal-traço, 210Pb, δ15N, δ13C 
 
 
ABSTRACT 

A sediment core sampled in the estuary of the Guapimirim River was analyzed for texture, 
both total organic carbon (TOC) and nitrogen total (NT), δ13C and δ15N, 210Pb activities and  
the metals concentration (Fe, Mn, Co, Cu and Zn) to assess possible environmental changes 
caused by anthropogenic actions in its drainage basin over the last 100 years. In 1950, it was 
observed an increase in the sedimentation rate of 0.42 to 0.77 cm yr-1. Moreover, the results 
indicated three different sedimentary phases: the first one (before 1880) showed the highest 
clay and TOC contents and the lowest Co, Cu and Zn concentrations and fluxes, suggesting 
background levels of those trace metals (4,6, 2.7, and 70.2 mg kg-1, respectively). The 
second phase, after 1880, it was observed an increase in all trace metals concentrations, 
possible associated to land use change into its drainage basin. In the third phase, after 1950, 
the C/N, δ15N and fluxes profiles to seem indicated an increase in the sewage release. 
 
KEYWORDS: trace metal, 210Pb, δ15N, δ13C 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo Kjerfve et al. (1997), a Baia de Guanabara é uma eutrofizada e poluída baía da 

costa brasileira, altamente impactada pelo descarte de efluentes gerados pela região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, mudanças ocorridas em sua bacia de 

drenagem, nas últimas décadas, vêm alterando o aporte de material para seus estuários. 
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Por exemplo, segundo Faria (1997), em 1947 iniciaram-se as obras de construção do canal 

de Imunana, na qual o curso do rio Macacu, até então o rio mais volumoso da região 

nordeste da Baía de Guanabara, foi desviado para o rio Guapimirim, fazendo com que a 

área de drenagem do rio Guapimirim fosse enormemente aumentada.  

Para estudarmos possíveis mudanças ambientais ocorridas na bacia de drenagem do rio 

Guapimirim, foram determinadas: as atividades de 210Pb em excesso e de 137Cs, a 

composição granulométrica, as concentrações dos metais-traço Pb, Cu e Zn, a composição 

de carbono e nitrogênio elementar e o sinal isotópico de ambos os isótopos estáveis de 

carbono e nitrogênio em um testemunho de sedimento coletado na Baía de Guanabara, no 

estuário do rio Guapimirim. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O testemunho foi coletado no estuário do rio Guapimirim, na região nordeste da Baía 

de Guanabara (22°42'16.8’’S e 43°02'42.8”W). No laboratório, o testemunho foi seccionado 

e fatiado de 2 em 2 centímetros e sub-aliquotas foram separadas para realização de cada 

análise.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 apresenta o decaimento radioativo da atividade do 210Pb em excesso e as idades 

das camadas sedimentares, conforme o modelo CRS proposto por Appleby & Oldfield, 

(1978), versus a profundidade, além do histórico da densidade demográfica do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Perfil de decaimento do 210Pb em excesso e (b) idade das camadas 
sedimentares versus profundidade e histórico da densidade demográfica do estado do Rio 

de Janeiro (∆) (Fonte IBGE, 2000) 
 
Os módulos dos coeficientes angulares das equações das retas da figura 1 representam as 

taxas de sedimentação dos respectivos intervalos de profundidade. Esta figura indica um 

aumento na taxa de sedimentação de 0,42 para 0,77 cm a partir do ano de 1950. Este 

aumento na taxa de sedimentação além de coincidir com o período do início da construção 



do canal de Imunana, também coincide com o elevado aumento da densidade demográfica 

do estado do Rio de Janeiro. 

A figura 2 apresenta os resultados dos perfis das características físicas e da qualidade da 

matéria orgânica dos sedimentos do testemunho MAC, enquanto a figura 3 apresenta os 

perfis de concentração e os fluxos dos metais-traço. Estes resultados sugerem três 

diferentes fases sedimentares ao longo do tempo. A primeira fase (anterior a 1880) 

apresentou os maiores conteúdos de sedimentos finos (silte e argila) e de COT, com valores 

de C/N e δ13C predominantemente de plantas terrestre vascular, conforme proposto por 

Meyers, (1994), além de apresentarem os mais baixos valores de fluxo e concentração de 

metais, possibilitando a determinação dos níveis de background dos metais-traço Co, Cu e 

Zn (4,6, 2,7 e 70,2 mg kg-1, respectivamente). 
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FIGURA 2 - Perfis das características físicas, da qualidade dos sedimentos do testemunho 
MAC e a densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro (∆). (Idades entre parêntese 

significam intervalos de profundidade onde a taxa de sedimentação foi extrapolada). 
 

A segunda fase (entre 1880 e 1950) apresentou um incremento do conteúdo de areia e 

diminuição no conteúdo de argila, além de um aumento das concentrações e dos fluxos dos 

metais-traço Co, Cu e Zn. Porém, não foi verificada alteração da qualidade da matéria 

orgânica nesta fase (C/N e δ13C relativamente constantes). Segundo Ruiz-Fernández et al. 

(2003), o Fe e o Mn são metais de origem continental muito utilizados como indicadores de 

condições redox. Neste presente trabalho, o Fe apresentou um incremento de sua 

concentração a partir de 1880. Entre 1907e 1950, ambos os metais Fe e Mn apresentaram 

valores de concentração relativamente constantes, sugerindo que não houve alteração 

significativa das condições de redox dos sedimentos. Sendo assim, o aumento do aporte de 

metais-traço a partir de 1880 provavelmente foi ocasionado não por aumento de descarga 

de esgoto doméstico ou efluente industrial, mas sim  por causa do aumento da erosão e 

intemperismo dos solos da bacia hidrográfica, provavelmente devido ao aumento do 

processo de desmatamento da região. 



Assim como a densidade demográfica do estado do Rio de Janeiro, a terceira fase (entre 

1950 e 2007) apresentou uma abrupta mudança nos perfis de C/N e do δ15N (diminuindo e 

aumentando, respectivamente). Além disso, os fluxos de metais-traço também aumentaram 

abruptamente, enquanto os perfis de concentração de Fe e Mn mostraram uma tendência 

de diminuir. Estes resultados sugerem um incremento no aporte de esgoto doméstico, 

mostrando uma evolução da eutrofização dos sedimentos do ponto coletado ao longo do 

tempo. 
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FIGURA 3 - Perfis de concentração (mg kg-1) dos metais maiores e traços e dos fluxos (µg 
cm-2 ano-1) de metais-traço do testemunho MAC (Idades entre parêntese significam 

intervalos de profundidade onde a taxa de sedimentação foi extrapolada). 
 
CONCLUSÔES 
 
Conforme os resultados mostrados acima, podemos concluir que os proxies geoquímicos 

utilizados neste presente estudo mostraram-se importantes ferramentas para avaliar 

mudanças ambientais causadas por atividades antrópicas em sedimentos estuarinos. 
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ABSTRACT 

An electron-microprobe zero nA intercept method which extrapolates from 20 and 5nA data 
is proposed to correct Na volatilization during the analyses of aluminosilicate glasses. For 
dry glasses the Na volatilization is minor ≅ 2.8%, for wet glasses the Na loss is high ≅ 18%. 
The results are verified successfully against ICP-OES glass analyses. The method is applied 
for the investigation of experimental anatexis on the origins of granitoids within the Seridó 
Belt. Low-temperature fluid assisted anatexis (H2O) produced unusually peraluminous and 
Ca-rich melts while high-temperature dry anatexis produced slightly peraluminous K-rich 
melts similar to the Seridó Belt evolved leucocratic granites. 

Keywords: electron-microprobe, Na volatilization, experimental anatexis. 

 

INTRODUCTION 

The electron microprobe (EMPA) analyses of Na in glasses is problematic due to its 
volatilization, particularly in wet glasses, and optimized procedures using broad (20µm 
diameter) and low current (2nA) electron beam are required (Morgan & London, 1996, 
2005). Experimental anatexis studies using Na-dependent petrogenetic indices, such as 
alkalinity and peraluminosity, should account for volatilization correction. In this contribution 
we propose a procedure which allow linear regression to calculate Na2O concentrations at 
zero nA intercept. The method was tested against ICP-OES glass analyses and applied to 
wet vs dry experimental anatexis investigation at the Seridó Belt, Borborema Province, 
Northeastern Brazil.  

METHODS 

Wavelenght-dispersive glass microanalyses (EMPA) were systematically performed with 
electron beam at 15kV, 10 µm diameter and 20nA and 5nA on the Rensselaer Polytechnic 
Institute Cameca SX-100 microprobe. The correction procedure calculates Na2O 
concentrations at zero nA intercept on Na2O (%) vs current (nA) plots using linear 
regression. We applied this to a total of 8 starting haplogranitic glasses and to glasses 
produced from partial melting of 12 Seridó Belt metasedimentary rocks and basement Caicó 
Complex orthogneisses. The starting glasses were prepared at 1300 C and 1 atm with fine 
to medium grained facies of the Seridó Areias and Serra Verde pegmatitic granites. The 
produced glasses were then diversely modified by adding H2O, HF, CaF2,NaF, NaCO3 and 
biotite and subsequently remelted in piston cylinder apparatus (725 and 850ºC, 0.6GPa,) 
and in cold seal pressure vessels (850 C, 0.1GPa). The EMPA zero nA intercept corrections 
was tested against ICP-OES analyses performed at SARM (Nancy, France) on haplogranitic 



glasses (250-500mg) produced in large capsules on cold seal runs. Partial melting 
experiments were conducted with the piston-cylinder apatarus; fluid-assisted anatexis by 
subjecting H2O-saturated rock powders to 700-750 ºC and 0.4 GPa (upper-crustal 
pressure).and mica dehydration at T=930-950 ºC and 0.6 GPa (mid-crustal pressure). 
Whole-rock analyses of pegmatitic granites and micaschists used in experimental anatexis 
investigation of the Seridó belt were performed by XRF at the Lausanne University, 
Switzerland.  

RESULTS 

Microanalyses at 20 and 5nA for 14 dry runs with haplogranitic glasses and Seridó rocks 
partial melts reveal only minor differences between glass Na2O contents measured at 5nA 
and those calculated at the zero nA intercept. In a few cases, zero nA intercept Na2O 
contents are significantly lower than those measured at 5nA. For a total of 307 
microanalyses the average correction factor CF = (Na2O)zeronA / (Na2O)5nA is 1.028 (2.8%) 
with  = 0.05 (± 4.5%) (Fig.1). When comparing EMPA vs ICP-OES on dry glasses, the 
Areias granite glass produced at 1300 ºC and 1atm has EMPA Na2O = 2.87% (n=29, 

=0.31), higher than the ICP-OES Na2O = 2.54% while the Serra Verde granite glass 
produced at 800ºC and 0.6GPa has shown EMPA Na2O = 4.22% (n=23, =0.22) lower than 
the ICP-OES Na2O = 4.49%. On the other hand, for 19 wet runs on the same haplogranitic 
glasses, as well as the Seridó rocks partial melts, the zero nA Na2O intercepts are 
systematically higher than Na2O measured at 5nA. For a total of 398 microanalyses the 
average correction factor applied to Na2O at 5nA is 1.18 (18%) with  = 0.02 (±7.0%) (Figure 
1). When comparing EMPA vs ICP-OES analyses, the Areias granite glass produced at 
850ºC and 0.1GPa has EMPA Na2O = 2.08% (n=21,  = 0.40) lower than the ICP-OES 
Na2O = 2.43%. The Serra Verde granite glass produced at 850ºC and 0.1GPa has EMPA 
Na2O = 3.62% (n=49,  = 0.21), lower than the ICP-OES Na2O =4.27%. The ratios (Na2O) 
ICP-OES / (Na2O)EMPA obtained on these glasses are 1.17 and 1.18 which agree with the 
calculated correction factor of 1.18 obtained on 19 wet runs (Fig.2). These results suggest 
that nearly 18% of the Na2O contents of H2O-saturated haplogranitic glasses is volatilized 
under 5nA current intensity and 10 µm electron-beam diameter.  
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Figure 1- Frequency histograms for glass EMPA Na2O zero nA intercept correction factors 
(CF) in dry and wet glasses. CF = (Na2O)zeronA / (Na2O)5nA 

 

 

Figure 2  Na2O (%) vs current density (nA) diagram. EMPA current at 20 and 5nA with zero 
nA intercept and ICP-OES analyses are shown for the Areias and Serra Verde haplogranitic 

wet glasses. The intercept from linear regression of these data generally agrees with the 
value measured by ICP-OES (solid squares). 

 

The experimental anatexis investigation using Seridó Belt supracrustal rocks and basement 
Caicó Complex orthogneisses produced rhyolitic to dacitic glasses as a function of T, H2O 
and the meta- or peraluminous composition of the starting rock powders. Multicationic 
parameters (A= Al - (Na+K+2Ca), ALK= log [Ca/(Na+K)] and B = (Fe+Ti+Mg) are used for 
comparing the obtained experimental glasses to a large data base of the Seridó Belt 
granitoids compiled by Nascimento et al., (2000).(Fig.3). The low-temperature hydrated 
melts at 700ºC and.0.4 GPa are unusual in that they are strongly peraluminous and Ca-rich. 
Such compositions cannot be considered as the origin of granitoid rocks, even evolved 
peraluminous granites. On the other hand, high-temperature dry melts at 930ºC and 0.6 GPa 
are slightly peraluminous and K-rich and exhibit similar peraluminosity and alkalinity as the 
evolved Seridó Belt leucocratic granites. Elements that are typically enriched in the high-
temperature dry melts are K,Ti,Fe and melt affinity measured by melt/rock ratios is K,Si<Al< 
Na<Mn<Ca<Fe<Ti<Mg. 
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Figure 3  A vs B multicationic diagram showing the glass compositions of wet vs dry 
experimental anatexis on the Seridó Belt rocks compared to Seridó granitoid rocks and 

micaschists. 

 

CONCLUSIONS 

The zero nA intercept method for Na2O volatilization correction in EMPA aluminosilicate 
glass analyses (15kV, 5nA, 10 µm) suggests that minor corrections should be applied to 
EMPA on dry glasses (≅ 2.8%), while a larger factor is required on wet glasses (≅ 18%). The 
comparisons of EMPA vs ICP-OES Na2O concentrations in the same glasses agree well 
with the correction factors obtained by the zero nA intercept method. This method is utilized 
in determining potential partial melting relationships within the Seridó Belt. The obtained 
glass compositions indicate that the granitoid rocks of the belt cannot be related to wet 
anatexis of peraluminous supracrustal rocks and metaluminous orthgneisses. However, the 
more evolved leucocratic granites of the belt could be related to the dry anatexis of these 
rocks. 
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RESUMO 
A região de estudo situa-se na porção norte da Patagônia Argentina, extra retro arco andino, 
focando-se nos vulcões Prahuaniyeu (41°20’09.4”S, 67°54’08.1”W) e Chenque 
(43°38’39.3”S, 68°56’22”W), que são caracterizados pela presença de xenólitos mantélicos 
ultramáficos. Os xenólitos possuem associação mineralógica composta por olivina, 
ortopiroxênio, clinopiroxênio, espinélio e subordinadamente por flogopita. Essas rochas são 
classificadas como sp-lherzolitos, harzburgitos, websteritos e folgopita-lherzolito. Dados de 
elementos maiores comparados com o manto primitivo (PM) evidenciam processos de fusão 
mantélica. O processo de fusão também é evidenciado pelo fracionamento dos ETR’s 
pesados, que estão depletados em relação ao PM. O padrão observado no diagrama 
multielementar mostra que o manto litosférico continental da área estudada foi submetido a 
processos de re-enriquecimento por distintos agentes metassomáticos. O enriquecimento 
dos LILE, ETR’s leves, elementos calcófilos, e de alguns HFSE mostra que o manto 
patagônico sofreu influência da zona de subducção e de um outro evento metassomático 
produzido pela interação com líquidos de composição mais primitiva. Com a petrologia 
experimental, comprova-se a origem dos xenólitos da localidade de Prahuaniyeu 
pertencentes à zona de estabilidade da granada-lherzolito no manto. 
 
Palavras-chave:xenólitos mantélicos, vulcões Prahuaniyeu e Chenque; metassomatismo 

 
ABSTRACT 
Mantle xenoliths from Patagonia, Argentine, related to Andes extra back arc tectonic setting, 
represented by Prahuaniyeu (41°20’09.4”S, 67°54’08.1”W) and Chenque volcanoes 
(43°38’39.3”S, 68°56’22”W), are the focus of this studies. The xenoliths are composed by 
olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and spinel, with subordinated of phlogopite. They are 
classified as spinel-lherzolites, harzburgites, websterites and phlogopite-lherzolite. A 
comparison of the major-element composition of these xenoliths with the primitive mantle 
(MP) indicate partial melt. The partial melt is also evidenced by fractionation of HREE, which 
are depleted in relation to the PM. The patterns observed in spidergram demonstrate that 
continental lithospheric mantle of the region was submitted to a re-enrichment by different 
metasomatic agents. Enrichment of LILE, LREE and calcophile elements, and some HFSE, 
suggest this mantle was modified by the influence of the subduction process and by a 
metasomatic event resulting from the interaction with liquids of primitive compositions. 
Results of experimental petrology, based on the composition of mantle xenoliths, suggest 
that the xenoliths from the Prahuaniyeu volcano lie in the zone of stability of garnet-lherzolite 
in the mantle, prior their extraction until surface. 
 
Keywords: mantle xenoliths; Prahuaniyeu and Chenque volcanoes; metasomatism 
 

 

 



INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL 

O estudo do manto terrestre e de suas heterogeneidades é de extrema relevância 

para o melhor entendimento da evolução do planeta. Eventos como fusão mantélica, 

processos de subducção, pluma mantélica e metassomatismo são as principais causas para 

explicar a heterogeeneidade do manto terrestre. Xenólitos mantélicos máficos e ultramáficos 

que chegam à superfície por meio de eventos vulcânicos são evidências diretas do manto, 

proporcionando um estudo mais aprofundado deste ambiente.  

A região oeste da América do Sul é caracterizada pela ocorrência de inúmeros 

processos de subducção, que foram conseqüências de sucessivas colagens continentais 

desde o Proterozóico. Uma importante subducção se deu durante o Carbonífero, entre dois 

grandes maciços, o Maciço Norte Patagônico e o Maciço Deseado, localizados na região 

norte da Patagônia Argentina. Atualmente a subducção entre as placas de Nazca, Antartica 

e Scotia sob a Placa Sul-americana configuram o limite convergente que deu origem a 

Cordilheira dos Andes e ao extenso magmatismo de platô na região de retro arco. Na região 

de extra retro arco andino, no norte da Patagônia Argentina, localizam-se os vulcões 

Prahuaniyeu (41°20’09.4”S,67°54’08.1”W) (Fig. 1), pertencente ao Maciço Norte Patagônico; 

e Chenque (43°38’39.3”S, 68°56’22”W) (Fig. 1), pertencente ao Maciço Deseado. Ambos 

são caracterizados pela presença de basaltos alcalinos tipo OIB que hospedam xenólitos 

mantélicos ultramáficos, os quais estão sendo abordados nesse trabalho. 

Este estudo conta com o auxílio de determinadas ferramentas como petrologia 

experimental, geoquímica de rocha total e petrografia, que permitem elucidar os possíveis 

eventos que tornaram heterogêneo o manto da região.  

 

METODOLOGIA 

Elementos maiores, menores, traços e terras raras foram analisados para a 

quantificação e identificação das heterogeneidades presentes nos xenólitos. As análises de 

elementos maiores foram realizadas no laboratório de Geoquímica do CPGq do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através do 

espectrômetro de fluorescência de raios-X Rigaku RIX 2000. As análises de elementos 

menores, traços e terras raras foram obtidos através do método ICP-AES, na Universidade 

Paul Sabatier, em Toulouse, França. Os experimentos estão sendo realizados no 

Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados (LAPMA) no Instituto de Física (IF) da 

UFRGS, em uma prensa hidráulica de 1000 tonf e duas câmaras de perfil toroidal, que nos 

permitem alcançar altas pressões e temperaturas. 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 As suítes de xenólitos dos vulcões Prahuaniyeu e Chenque apresentam textura 

protogranular I e porfiroclástica I (Mercier & Nicolas, 1975) com associação mineralógica 

composta por olivina, ortopiroxênio, clinopiroxênio e espinélio. Nas rochas do vulcão 

Chenque há a ocorrência de flogopita. Em alguns cristais de ortopiroxênio das rochas do 

vulcão Prahuaniyeu, o espinélio está vermicular (wormy spinels). Ambas suítes são 

classificadas como sp-lherzolitos, harzburgitos, websteritos e folgopita-lherzolito. 

 O #Mg das rochas de Prahuaniyeu variam de 83,54 a 91,67 e das rochas de 

Chenque de 88,51 a 91,57. Apenas uma amostra de Prahuaniyeu possui #Mg baixo em 

relação as definidas para xenólitos do manto (McDonough, 1990; #Mg > 85); e isso se deve 

a interação com a rocha hospedeira, que é identificada em lâmina petrográfica. A relação do 

#Mg com os principais óxidos nas amostras estudadas mostram depleção em relação ao PM 

de McDonough (1990), indicando processos de fusão parcial. Esses processos se 

confirmam também a partir do fracionamento dos ETR pesados em relação aos ETR leves, 

normalizado para o PM de Sun & Mcdonough, (1989). As taxas de fusão calculadas a partir 

de modelamentos de fusão em equilíbrio utilizando o fracionamento dos REE (~50-70%) 

mostram que a litosfera abaixo da Patagônia sofreu intenso retrabalhamento, devido a 

sucessivos processos de fusão, mas posteriormente, foi re-enriquecida, confirmado pelas 

anomalias positivas dos ETR’s leves. 

A suíte de xenólitos do vulcão Prahuaniyeu (CeN/YbN= 16,14-26,87) possui 

enriquecimento nos LILE (Ba e Sr) e nos calcófilos (W, Pb, Sn e Sb). Apresenta 

enriquecimento em alguns HFSE (Nb, Ta e U), mas depleção no Th, Zr e Hf. Os xenólitos do 

vulcão Chenque (CeN/YbN = 0,39-15,02) apresentam depleção nos LILE, com um fraco 

enriquecimento apenas no Cs. Possuem os HFSE (U, Nb e Ta) fracamente enriquecidos; Zr 

e Hf depletados e o Th fortemente depletado, como ocorre no vulcão Prahuaniyeu. Os 

calcófilos (W, Pb, Sn e Sb) do vulcão Chenque também possuem significativo 

enriquecimento. Altos valores da razão BaN/NbN para o vulcão Prahuaniyeu (0,58-12,69) e 

valores amenos para o vulcão Chenque (0,02-0,90) indicam que o manto sofreu processos 

de re-enriquecimento. As anomalias positivas de calcófilos em ambas as localidades 

evidenciam o enriquecimento desse manto por um fluido aquoso. Portanto, correlaciona-se 

essas duas evidências a zona de subducção presente na região, mas em algum momento 

este manto também sofreu influência de um evento distinto de enriquecimento, mostrado 

pelas altas concentrações da razão entre os HFSE Nb/Hf e pelo diagrama Nb/Hf vs. Nb. 

Esses elementos sugerem enriquecimento devido a interação com líquidos de composição 

mais primitiva, como líquidos carbonatíticos ou componentes de pluma mantélica. 

 Os xenólitos do vulcão Prahuaniyeu apresentam textura vermicular de espinélio 

(wormy spinels) sobre os ortopiroxênios. Esta textura é característica da zona de transição 



da granada-lherzolito para a zona do espinélio-lherzolito no manto. Demais estudos da 

mesma região (Bjerg et al.; 2005) comprovam a presença de granada nos xenólitos 

mantélicos. Os experimentos realizados com a Petrologia Experimental foram realizados 

com aplicação de pressão de 2,5 GPa e temperatura de 1300°C nos xenólitos do vulcão 

Prahuaniyeu, para simular nas rochas as condições da zona de estabilidade da granada-

lherzolito. Realizaram-se três experimentos até o momento, sendo cada um de 8 horas. Em 

um deles produziu-se uma granada, comprovando que a composição das rochas, nas das 

condições de pressão e temperatura ideais para simular a zona da granada-lherzolito no 

manto, permite gerar o mineral e concluir que esta zona seria a provável região de origem 

das rochas antes de chegarem à superfície. 

 

CONCLUSÕES 

O manto abaixo da região do norte Patagônico é um manto fortemente depletado, 

que posteriormente sofreu eventos distintos de enriquecimento. Um deles relacionado a 

processos de subducção ocorrido na região e outro relacionado a um metassomatismo 

produzido por um líquido de composição mais primitiva, como líquidos carbonatíticos ou 

componentes de pluma mantélica. Através da Petrologia Experimental, também se pode 

confirmar a presença das rochas de Prahuaniyeu na zona de estabilidade da granada-

lherzolito no manto, antes da ascensão a superfície, devido à geração de granada, quando 

submetidas à pressão e temperatura ideais da zona. 
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RESUMO 

Os ortognaisses da Suíte Carnoió-Caturité são rochas similares aos ortognaisses γ2 

sintangenciais (Suíte Camaláu) de Medeiros (1999). São rochas com características petrográficas 

e geoquímicas bastante homogêneas de composição granítica a sienogranítica. Localmente, 

termos de composição álcali-granítica/quartzo-sienítica podem ser observados. Mostram uma 

assinatura geoquímica de séries transicionais, entre alcalina a cálcio-alcalina, com teores de 

álcalis (K2O + Na2O) em torno de 9%, recebendo na literatura várias denominações (série 

subalcalina, cálcio-alcalina de alto potássio a shoshonítica, álcali-cálcica, transalcalina ferro-

potássica, etc) geradas em ambiente intraplaca. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ambiente intraplaca, ortognaisses, litogeoquímica 
 
 
ABSTRACT 

The orthogneisses of the Carnoió-Caturité Suite are rocks similar to γ2 sin-tangential orthogneisses 

(Camalau Suite) described by Medeiros (1999). These rocks have homogeneous petrographic and 

geochemistry characteristics with granite or sienogranite chemical composition. The signature 

geochemistry of these rocks belongs to transitional series, plotted between alkaline and sub-

alkaline, with levels of alkalis (K2O + Na2O) about 9%, developed in intraplate environment. 

 

 

KEYWORDS: intraplate environment, orthogneisses, lithogeochemistry 

 

INTRODUÇÃO 

Os ortognaisses da Suíte Carnoió-Caturité estão situados nas porções Norte e Sul-sudeste 

das Folhas Santa Cruz do Capibaribe e Boqueirão, respectivamente. Estão inseridas no contexto 

geodinâmico do Domínio da Zona Transversal na Província Borborema. Essas rochas são 

intrusivas nos ortognaisses do Complexo Cabaceiras e nas supracrustais do Complexo Sertânia. 

Apresenta uma orientação principal NE-SW com continuidade para outras porções da Zona 



Transversal à sudoeste da área em estudo. Exibe características químicas e petrográficas 

semelhantes aos ortognaisses γ2 (Suíte Camalaú), descritas por Medeiros(1999). 

 

ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA 

Os ortognaisses da suíte Carnoió-Caturité ocorrem sob a forma de sheets, sem destaque 

topográfico e como serras de relativa expressão fisiográfica, como no caso específico das Serras 

Carnoió e Caturité. Possuem coloração rósea a cinza esverdeada, granulação média, textura 

granoblástica a porfiroblástica, com foliação tectônica conspícua, caracterizada pela orientação de 

planos ricos em anfibólio e granada.  

São compostos essencialmente por microclina, às vezes pertítica (30-50%), plagioclásio(10-

20%), quartzo (8-24%) hornblenda(12-25%) e biotita (3-13%), tendo como acessórios 

granada(~5%), allanita (1-8%) (as vezes como cumulatos), titanita (~1%), apatita(1-3%), zircão(2-

3%), e minerais opacos (1-3%). A composição é predominantemente granítica a sienogranítica se 

observando também termos álcali-graníticos e quartzo-sieníticos.  

 

GEOQUÍMICA 

Quimicamente os ortognaisses Carnoió-Caturité são caracterizados por teores de sílica 

entre 63 - 75%, são ricos em álcalis (K2O+Na2O ≈ 9%), Al2O3 relativamente baixo (≤14%) e baixos 

conteúdos de MgO (0,06-0,1%) e CaO (0,9-2,3%). Estas rochas mostram uma assinatura 

metaluminosa (Fig. 1), rica em álcalis e distribuídas no campo subalcalino do diagrama alcalis 

totais (Na2O + K2O) vs. sílica. No diagrama K2O vs SiO2 (Fig. 2) as amostras encontram-se 

distribuídas na transição dos campos cálcio-alcalino de alto potássio e shoshonítico, 

desenvolvendo um trend essencialmente horizontal. De acordo com o diagrama de Frost et al. 

(2001) estas rochas plotam no limite ente alcalina e álcali- cálcica e no campo férrico. 

São rochas enriquecidas em Ba (1680 - 2719 ppm) e Sr (130 - 269 ppm), apresentam 

moderados valores de Rb (94-139 ppm), valores intermediários de Zr (623-1621 ppm), Y (50-134 

ppm) e Th (15-59 ppm) e uma grande variação no conteúdo de Nb (33-103 ppm).  

Em diagramas de elementos incompatíveis normalizados em relação ao MORB, se observa 

um certo enriquecimento em elementos LILE com anomalias positivas de Rb, Ba, Th, K, La e 

anomalias negativas de Cs, Sr,U e Ti, com valores de La na ordem de 200 ppm semelhantes a 

padrões de granitos alcalinos em ambientes intraplaca (fig 4). 

Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito mostra abundância de ETR 

(∑ETR 643-1633), sendo caracterizados por um fracionamento significativo de ETRL em relação 

aos ETRP, com fortes anomalias negativas de Eu. Essas características químicas são 

coincidentes com o padrão químico de granitos gerados em ambiente intraplaca.(fig.5).  
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Figura 1 - Índices de Shand, expressos em 
diagrama de Maniar & Piccoli (1989), caracterizando 
o grau de saturação em alumina dos ortognaisses 
da Suíte Carnoió/Caturité. (simbologia: quadrados 
pretos - este trabalho, cruzes -  Medeiros (1999) 
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Figura 2 – Diagrama Na2O vs K2O de Peccerillo & 
Taylor (1976 mostrando o caráter cálcio-alcalino de 
para os ortognaisses da Suíte Carnoió/Caturité. 
(simbologia: quadrados pretos - este trabalho, 
cruzes -  Medeiros (1999) 

Figura 3 - Diagramas de discriminantes de ambiente 
tectônico de Pearce et al. (1984), com as amostras 
do ortognaisses da Suíte Carnoió/Caturité. 
(simbologia: quadrados pretos - este trabalho, 
cruzes -  Medeiros (1999) 

La Ce Pr Nd SmEu Gd Tb Dy Ho Er Tm LuYb

R
o
c
h

a
/c

o
n

d
ri

to

100

10

1000

10000

 

1000

100

10

1

0,1

R
o
c
h
a

/M
O

R
B

 
Figura 4 - Padrão de elementos terras raras 
normalizados para o condrito (Sun,1980)  para os 
ortognaisses. 

Spidergrama com valores normalizados para o 
MORB (Pearce et al., 1984) para as rochas da área 
estudada. 

 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

Dados de campo, petrográficos e geoquímicos dessas rochas mostram características 

geoquímica de séries transicionais entre alcalina a cálcio-alcalina, transalcalina ferro-potássica 

com teores de álcalis (K2O+Na2O ~9%).  

Do ponto de vista de assinatura tectônica, seja em gráficos de domínios ou distribuição 

multielementares, estes ortognaisses plotam no campo e/ou mostram comportamento de 

distribuição típicos dos granitos intraplacas, que podem ter sido gerados por fusão parcial do 

manto durante um período extensional. Mecanismos de fusão parcial da litosfera subcontinental 



em ambientes extensionais poderiam explicar os elevados valores de Nb, Y e Zr. Por outro lado, 

os elevados valores de La sugerem contaminação crustal durante a geração das rochas que 

compõem a Suíte Carnoió-Caturité.  
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RESUMO
A Província Uranífera de Lagoa Real  (PULR),  localizada na região centro-sul  do 
Estado da Bahia,  constitui  a melhor  conhecida e,  atualmente,  a  mais  importante 
ocorrência de urânio no Brasil. A Jazida Cachoeira, ao norte da região, é a única 
jazida de urânio em fase de produção no Brasil  e na América Latina, atualmente 
sendo lavrada a céu aberto. Técnicas de espectroscopia vibracional de absorção no 
infravermelho  foram  aplicadas  ao  estudo  de  granadas  dos  albititos  da  Jazida 
Cachoeira e permitiram a compreensão da cristaloquímica dos minerais, obtendo-se 
resultados confiáveis a partir de pequenas quantidades de material (cerca de 2 mg). 
Além da  identificação  do  mineral  e  da  determinação  da  sua  composição,  foram 
também  obtidas  informações  sobre  a  presença  ou  não  de  água  no  mineral, 
indicando  a  importância  de  fluidos  aquosos  no  processo  de  formação  da 
mineralização uranífera. 

PALAVRAS  CHAVE –  Albititos,  Granada,  Jazida  Cachoeira,  Espectroscopia  no 
infravermelho

ABSTRACT
The Lagoa Real uranium province, located in central-southern part of Bahia State, is  
presently by far the most important and best known uranium occurrence in Brazil.  
The Cachoeira open pit mine is located in the northern part of the province and is the  
sole  uranium  mine  in  production  in  Brazil  and  South  America  as  well.  Albitites 
garnets from the Cachoeira mine were studied by means of Infrared Spectroscopy 
techniques. Good results were obtained from small quantities of material (around 2 
mg) and allowed the mineral identification, and also to know their composition  and to 
detect the presence of water molecules, which indicates an aqueous phase during 
the uranium formation.

KEY WORDS – Albitiites, Garnet, Cachoeira Mine, Infrared Spectroscopy
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A Jazida Cachoeira, única jazida de urânio em fase de produção no Brasil e na América 

Latina, situa-se na porção norte da Província Uranífera de Lagoa Real (PURL), localizada na 

região centro-sul do Estado da Bahia. 

Os albititos (Geisel Sobrinho  et al.,  1980),  rochas portadoras da mineralização uranífera, 

são constituídos de plagioclásio (albita a albita-oligoclásio),  em porcentagem volumétrica 

estimada igual ou superior a 70%. Na Jazida Cachoeira, a granada é o principal mineral 

varietal, seguido por piroxênio, biotita e anfibólio. Os minerais acessórios mais freqüentes 

são: titanita  apatita, zircão, allanita, magnetita e hematita. Carbonato e fluorita são também 

observados.

Técnicas de espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho foram aplicadas ao 

estudo de granadas visando a determinação de sua composição, o entendimento de sua 

cristaloquímica e a determinação da presença ou não de água no mineral.

LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO

A Província Uranífera de Lagoa Real está localizada na região centro-sul  do Estado da 

Bahia  (Figura  1),  estando  delimitada  pelas  coordenadas  geográficas  42°09’-  42°23’W  e 

13°45’- 14°07’S. 

Figura 1- Mapa geológico da PULR (modificado de Chaves et al., 2007). 



MATERIAIS E MÉTODOS

As seguintes etapas foram seguidas: (a) trabalho de campo para coleta das amostras no 

corpo 3 da Jazida Cachoeira (20 amostras); (b) preparação de lâminas delgadas polidas e 

estudo ao microscópio petrográfico (8 amostras);  (c) separação mineralógica e magnética 

por  líquidos  pesados (bromofórmio)   e  separador  magnético  Franz (4  amostras);  (d)  as 

frações  minerais  obtidas  foram  manualmente  separadas  (cerca  de  2  a  10  mg  cada) 

utilizando-se esteromicroscópio e posteriormente foram misturadas com KBr (puro) sendo a 

mistura comprimida para produzir discos transparentes com aproximadamente 10 mm de 

diâmetro. As análises foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho 

do CDTN, utilizando-se aparelho BOMEN MB102, com detector DTGS no intervalo 4000-

400 cm-1. O software utilizado foi o BRGM/32. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 2 mostra os espectros no infravermelho obtidos para os cristais de granada.

Figura 2 – Espectros no infravermelho obtidos para a granada

No espectro, as bandas de absorção nítidas em 954 cm-1, 894 cm-1 e 840 cm-1 referentes às 

vibrações  das  ligações  O-Si-O  correspondem  aos  tetraedros  SiO4 da  estrutura  tipo 

nesossilicato da granada. As bandas entre 3680 e 3470 cm-1 estão relacionadas aos grupos 

hidroxila incorporados, representando as vibrações de estiramento O-H.

Acima  de  500  cm-1,  as  perturbações  observadas  estão  relacionadas  às  mudanças  na 

geometria necessárias para acomodar o Ca2+, um dos cátions de maior tamanho freqüente 

na estrutura das granadas (Farmer, 1974). 

A observação das bandas de absorção permite  distinguir     entre os vários tipos de granada 

(Nishizawa  &  Koizumi,  1975;  Tarte,  1965).  A  absorção  próxima  a  650  cm-1 é  devida 

provavelmente à presença do Fe3+ em posição tetragonal (V3+ ocupa sempre este lugar) e a 
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perturbação das vibrações da granada seriam mais provavelmente causadas pela entrada 

de Ti4+ nos sítios octaédricos. Granada de composição andradita exibe bandas de absorção 

em 940 ± 5 cm-1 (banda difusa, muito fraca), em 889 ± 2 cm-1, 828 ± 2 cm-1, 815 ± 2 cm-1 

(Wickersheim  et al.,  1960).  Segundo Tarte (1965) é possível  diferenciar as granadas de 

acordo com o seu espectro infravermelho. Se a posição da banda B estiver entre 920 cm-1 e 

890  cm-1 trata-se  de  granada  da  série  ugrandita.  A  granada  será  caracterizada  como 

andradita se as bandas B,  C e D estiverem próximas a 900 cm-1,  840 cm-1 e 830 cm-1, 

respectivamente (Moore et al., 1971). 

O espectro infravermelho é característico de um cristal formado em ambiente perturbado. 

CONCLUSÕES

Os espectros obtidos indicaram a presença de regiões de absorção OH, evidenciando a 

presença de água em estruturas de mineral nomeadamente anidros, como a granada. A 

presença de grupos OH-, além da presença F- e de V3+, como mostra as análises químicas 

desse mineral (Chaves et al., 2007; Prates, 2008), indica que o fluido envolvido no processo 

de metamorfismo das rochas da PULR  continha esses constituintes que ajudaram a formar 

ânions complexos com uranila que transportaram o urânio que foi, mais tarde, imobilizado 

como uraninita. 

A  técnica  analítica  empregada  permitiu  obter  resultados  confiáveis  utilizando-se  apenas 

pequenas quantidades de material (no máximo 10 mg).
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Abstract  

Sediments deposited at the south Brazilian shelf were analysed within this work. A 
sediment core was collected at 33o48’18’’ and 52o17’40’’, on the mud accumulation called 
Depressão do Albardão. There are different hypothesis that explain the sedimentary filling of 
this channel. Some authors consider it a drainage of the Prata river, in a pre transgression 
situation, other defend that the sedimentation in the channel originates from a turbidity plume 
that comes from Prata river. In order to assess the origin of sediments deposited at the 
depression, Rare Earth Elements (REE) were used as a proxy, in association with the study 
of the mineralogy of the fine sedimentary fraction. REE, multielements, clay mineralogy, 
granulometry, density, water content and total organic matter were determined along a 
150cm core. Sedimentation in Depressão do Albardão proved to be originated mainly from 
terrigenous sources. REE patterns show the signature from Prata river and clay mineralogy 
semi quantification agrees with literature values from Prata basin as well. 
 
Keywords: Albardão, REE, Clayminerals 
 
 
INTRODUCTION 

Depressão do Albardão is a mud accumulation, or depression, located at the south 

Brazilian coast at approximately 34oS. South Brazilian shelf receives insufficient terrigenous 

load in order to cover preterit sedimentation (Suguio, 2003). The outer shelf is mainly 

covered by relict biodetrital carbonate. On the middle shelf isolated mud banks occur, mainly 

composed of clay and silt. (Kowsmann et al., 1977). One hypothesis for formation of these 

banks is that they represent channels from Prata river from a pre transgression environment 

(Campos et al., 2007).  



In processes of the sedimentary cycle, Rare Earth Elements (REE) are transported in 

solution just for short distances, and present mainly immobile character (Stosch, 2002). 

During weathering and erosion processes just small amounts of REE are dissolved, and just 

a small percentage of these elements gets to oceans in solutions (Henderson, 1984),  

properties that make them very interesting proxy for sedimentary provenance studies. 

 

Objectives 
Objectives of the work were to characterize sedimentation at Depressão do Albardão 

and assess sedimentary origin using REE and clay mineralogy as indicators. 

 

METHODOLOGY 
The sediment core was processed at laboratory from Universidade Federal 

Fluminense – UFF. Sediment samples were taken within 2 cm intervals. Acrilic cubes with 

2cm edge were filled with sediment and dried at 60oC for determination of density and water 

content. 

Total organic matter was determined by loss on ignition (4 hours at 475oC).  

Rare earth elements (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb and Yb) and other elements (As, Ba, 

Br, Ca, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, K, Na, Rb, Sb, Sc, Se, Ta, Th, U and Zn) were detected via 

multielementary analysis by Neutron Activation, at the Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN, according the methods described and applied by Figueiredo et al (2006). 

Granulometric analyses were performed on a CILAS granulometer for the fraction < 500μm. 

Therefore samples were treated with peroxide 37% for organic matter removal. No 

decarbonation was necessary.  

Mineralogy and clay mineralogy were determined via X-Ray Diffractometry at 

Universidade Federal do Pará - UFPA. For total mineralogy samples were dried and grinded 

to 200 mesh. Clay mineralogy was determined for 47 samples along the sediment core 

(intervals of approx. 5 cm). Clay fraction was concentrated through centrifugation 

(supernatant after 1000rpm for 2 minutes). Oriented slides were prepared through pipetation 

method (1ml) and ambient drying (ca. 24hrs). Slides were glicolated staying in a saturated 

environment during 6 hrs. Slides were heated at 550oC for 4 hours. XRD measurements on 

oriented, glicolated and heated samples were run on a X´Pert Pro MPD (PW 3040/60) device 

using Cu radiation (40kV, 40mA). A semi quantification of the clay fraction was done based 

on the methodology proposed by Biscaye (1965).  

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
Mean values for density, water content and organic matter along the core are 

0,65g/cm3, 49% and 7,9% respectively. Granulometric data permitted the identification of two 



sedimentation phases, with a smooth transition between them at approx. 100cm, depth 

which marks the last sedimentation of fine sand as largest grain size. Phase 1 covers from 

150cm to 100cm. Phase 2 is the most recent, and covers from 100cm depth to the top of the 

core. For this phase mean granulometric values are of 70,7% silt and 29,3% clay (<2μm). 

Superficial sediment mineralogy was composed of quartz, muscovite, feldspar (albite) 

and calcite. Calcite is attributed to marine origin (organisms’ shells). Quartz, albite and micas 

are characteristic for detrital sedimentation. Clay mineralogy of core top presented illite 

(49%), smectite (31%), kaolinite (11%) and chlorite (9%). Depetris et al (2003) realized a 

geochemical characterization of the suspended load of low Paraná river. The semi 

quantification of the clay mineralogy for superficial sediments at Depressão do Albardão 

yielded results that agree with values from Depetris et al (2003), that presented the 

abundance order illite>smectite>kaolinite>chlorite.  

Fractionation between light and heavy REE (La/YbN) plotted in relation to middle REE 

(Eu/SmN) and to absolute concentrations (CEN) of samples from Albardão, were compared 

with literature values from Depetris et al (2003) and Gaeiro et al (2004). REE and 

multielements spider diagrams were also plotted. Different graphic representation show high 

affinity between sediments from Paraná and Uruguai rivers and Depressão do Albardão.  

 

CONCLUSIONS 
REE, multielementary and mineralogical data show that sediments deposited at 

Depressão do Albardão present mainly detrital character. Their provenance can be 

confirmed as being the Prata basin. High affinity between superficial sediments and 

suspended load from Prata river suggests that sediment still keeps accumulating at the 

depression. 
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RESUMO 

O greenstone Rio das Mortes aflora na porção meridional do cráton São Francisco e é 

representado por três tipos texturais e composicionais de rochas anfibolíticas 
(equigranulares finas a médias; inequigranulares porfiroblásticas granadíferas e 
inequigranulares porfiríticas). As rochas anfibolíticas ocorrem associadas à filitos, grafita 
filitos, quartzo xistos e gonditos, enquanto rochas metaultramáficas são muito raras. Os 
anfibolitos variam quanto ao conteúdo de SiO2 (46,40% a 55,27%), apresentam 
enriquecimento de FeOTot, são subalcalinos e toleíticos. A idade de 2192 ± 6 Ma (U-Pb 
SHRIMP em zircão) estaria associada à abertura do sistema isotópico durante o evento 
metamórfico paleoproterozóico mais antigo. 
PALAVRAS-CHAVE: Anfibolitos, greenstone Rio das Mortes, geoquímica, geocronologia. 

 
ABSTRACT 

The Rio das Mortes greenstone belt outcrops in the southernmost part of the São Francisco 
craton and it is represented by three textural and composicional groups of amphibolitic rocks 
(equigranular fine to medium; inequigranular porfiroblastic garnet and inequigranular 
porfiritic). The amphibolitic rocks occur associated with phyllites, quartz schists and gondites, 
while metaultramafic rocks are rare. The amphibolites vary in SiO2 contents (46,40% to 
55,27%), have FeOTot enrichment, are subalcalines and tholeitics. The age of 2192 ± 6 Ma 
(zircon U-Pb SHRIMP) may be related to the opening of the isotopic system during the oldest 
paleoproterozoic metamorphic event. 
KEYWORDS: Amphibolites, Rio das Mortes greenstone, geochemistry, geochronology. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 A borda meridional do cráton São Francisco é caracterizada pela presença de 

diversos corpos alongados de rochas vulcano-sedimentares do tipo greenstone belt e por 

rochas de natureza gnáissica, geralmente migmatizadas, com fácies metamórfica, variando 

de anfibolito a granulito e idades entre 3,0 e 2,4 Ga. (Teixeira et al.,1998). Neste contexto, 

Pires et al. (1990) reuniram vários corpos de rochas anfibolíticas, metaultramáficas e 

metassedimentares aflorantes entre as cidades de São João del Rei e Conselheiro Lafaiete 

no greenstone belt Barbacena. Com a evolução do conhecimento geológico, esse 

greenstone foi sendo subdividido em duas faixas distintas (Ávila, 2000; Toledo, 2002), 

consideradas como cogenéticas. Porém Ávila et al. (2004) propôs que as duas faixas seriam 

greenstones distintos e designou as rochas metamáficas e metassedimentres ao norte da 

zona de cisalhamento do Lenheiro de greenstone belt Rio das Mortes e as rochas 

metaultramáficas, metamáficas e metassedimentares ao sul dessa mesma zona de 

cisalhamento de greenstone belt Nazareno. Neste contexto, o presente trabalho apresenta 
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os resultados do mapeamento geológico, petrografia, geoquímica e a idade do 

metamorfismo das rochas anfibolíticas do greenstone belt Rio das Mortes. 

 

GEOLOGIA DO GREENSTONE BELT RIO DAS MORTES 

 O greenstone belt Rio das Mortes é caracterizado pela presença de rochas 

anfibolíticas e metassedimentares (filitos grafitosos ou não, quartzitos, quartzo xistos e 

gonditos) e pela quase completa ausência de rochas metaultramáficas (Ávila, 2000). 

Anfibolitos ocorrem como xenólitos em diversos corpos plutônicos máficos e félsicos 

paleoproterozóicos, cujas idades variam de 2191 ± 9 Ma (gnaisse granítico Fé) a 2121 ± 7 

Ma (granitóide Ritápolis). Estes xenólitos possuem formas desde arredondadas a tabulares 

e tamanhos variando de milimétricos a decamétricos. Foram individualizados três tipos 

diferentes de rochas anfibolíticas: equigranulares finas a médias; inequigranulares 

porfiroblásticas granadíferas; e inequigranulares porfiríticas (Vasques, 2009). Os diferentes 

tipos de anfibolitos são constituídos de hornblenda verde a castanha, plagioclásio e minerais 

opacos, com titanita, epidoto, quartzo, biotita, allanita, clorita, zircão e apatita como minerais 

acessórios. Granada pode variar amplamente nos mesmos desde ausente até cerca de 

20%, apontando que a composição dos protólitos também variou. Xistos metamáficos são 

mais restritos e estão relacionados a zonas de cisalhamento.  

 As rochas anfibolíticas apresentam feições texturais e mineralógicas representativas 

de pelo menos dois pulsos metamórficos, que podem, localmente, estarem superimpostos. 

Esses pulsos são representados pelas seguintes paragêneses: hornblenda verde a 

castanha + andesina ± epidoto ± biotita ± titanita ± ilmenita ± granada, que predomina 

amplamente e estaria relacionada a fácies anfibolito inferior a médio; e hornblenda verde a 

castanha + actinolita + albita + epidoto ± biotita ± clorita ± quartzo, que estaria associada a 

condições de fácies xisto verde. 

 

LITOGEOQUIMICA, GEOQUÍMICA ISOTÓPICA E GEOCRONOLOGIA 

 O estudo geoquímico das rochas anfibolíticas do greenstone belt Rio das Mortes 

tomou como base a subdivisão petrográfica. Estas variam em relação ao conteúdo de SiO2 

de básicas a intermediárias (46,40 a 55,27% peso), possuem baixo conteúdo de álcalis 

(entre 0,69 e 3,35% peso) e de P2O5 (entre 0,09 e 0,80% peso) e são supersaturadas. 

 Os protólitos das rochas anfibolíticas correspondem a basaltos/andesitos 

subalcalinos toleíticos, com forte enriquecimento em Fe (Figuras 1 a 4). No diagrama Ti/100 

- Sr/2- Zr as rochas em questão situam-se predominantemente no campo dos basaltos de 

fundo oceânico (Figura 5), enquanto no diagrama Zr/Y x Zr estas plotam de forma bastante 

dispersa, porém principalmente no campo dos basaltos tipo MORB (Figura 6). Os ETR 



apresentam distribuição quase horizontal (sem enriquecimento significativo dos ETRL em 

relação aos ETRP) e sutil anomalia negativa de Eu. 

 

Figuras 1 a 6 – Diagramas discriminantes e tectônicos para as rochas anfibolíticas do greenstone belt 
Rio das Mortes. Fig.1: SiO2 x Zr/TiO2 (Winchester & Floyd, 1977). Fig. 2: Na2O+K2O x SiO2 (Irvine & 
Baragar, 1971). Fig. 3: Na2O+K2O-MgO-FeO* (Irvine & Baragar, 1971). Fig. 4: Fe+Ti-Al-Mg (Jensen, 
1976). Fig. 5: Ti/100 – Sr/2- Zr (Pearce & Cann, 1973). Fig. 6: Zr/Y x Zr (Pearce & Norry, 1979). BCA: 
basalto cálcio-alcalino; BFO: basalto de fundo oceânico; BAI: basalto de arco de ilha. Legenda: 
círculo: anfibolitos inequigranulares porfiroblásticos; Triangulo invertido: anfibolitos inequigranulares 
granadíferos; Quadrado: anfibolitos equigranulares finos a médios. 

 

 Uma amostra de rocha anfibolítica desse greenstone foi datada por U-Pb (SHRIMP) 

e apresentou idade de 2192 ± 6 Ma. Os grãos de zircão analisados apresentavam estrutura 

interna irregular, caracterizada pela ausência do zonamento magmático oscilatório. Admite-

se que esta feição estaria relacionada à abertura do sistema isotópico durante um evento 

posterior a cristalização magmática. Neste contexto, esse evento corresponderia ao pulso 



metamórfico Paleoproterozóico mais antigo da área em questão e que teria afetado somente 

os corpos plutônicos mais antigos, tais como o gnaisse granítico Fé, cuja idade de 

cristalização é de 2191 ± 9 Ma. Corpos mais jovens como o diorito Brumado (2131 ± 4 Ma) e 

o granitóide Ritápolis (2121 ± 7 Ma) não foram afetados por esse evento metamórfico. Duas 

amostras de anfibolitos desse greenstone foram analisadas por Sm/Nd e apresentaram 

valores de εNd(2.2Ga) variando de +0,1 a -1,5, sugerindo que o mesmo poderia corresponder 

ao fundo oceânico Paleoproterozóico associado ao desenvolvimento do cinturão Mineiro. 

 

CONCLUSÃO 

 Os estudos realizados apontam que os protólitos dos anfibolitos do greenstone Belt 

Rio das Mortes corresponderiam a basaltos/andesitos subalcalinos, toleíticos (tipo MORB), 

enriquecidos em ferro, que cristalizaram durante o Paleoproterozóico e foram 

metamorfisados em fácies anfibolito por volta de 2192 ± 6 Ma. 
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICO-AMBIENTAL DA FOZ DO RIO AÇU, RIO 
GRANDE DO NORTE 

Carlos Alberto Cavalcanti Lins (CPRM) lins@re.cprm.gov.br
RESUMO 
Este trabalho consiste na interpretação de um serviço de geoquímica ambiental executado 
no estuário da foz do rio Açu no Estado do Rio Grande do Norte, dentro do Programa de 
Levantamentos Geológicos do Brasil, executado pela CPRM. Foram estabelecidas 44 
estações de amostragens no estuário do rio Açu. A área abrangente é de cerca de 700 km2, 
possui intensa atividade de pesca artesanal, a maior produção salineira do país e localiza-se 
próximo a atividade de exploração de petróleo da Petrobras. A intenção maior da 
apresentação deste trabalho é disponibilizar para a comunidade geológico-geoquímica os 
dados obtidos. Nas 44 estações de amostragem foram coletadas 48 amostras de sedimento 
de fundo. A amostragem foi composta e em alguns sítios o material foi coletado no leito 
ativo, principalmente as amostras coletadas no leito do rio Açu. As amostras foram 
analisadas para 53 elementos por ICP-MS, com abertura de água régia. Foram elaboradas 
tabelas com os estimadores de todos os dados analíticos e estudos comparativos com 
limiares padrões de toxicidade de entidades ambientais dos EUA. A caracterização obtida 
neste trabalho é de caráter regional e necessita de complementação para compostos 
orgânicos e parâmetros físico-químicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geoquímica ambiental; estuário; contaminação de sedimentos; 
nordeste semiárido. 
 
ABSTRACT 
An environmental geochemical survey executed in the Açu river estuary, Northeast Brazil, 
was the scope of this paper. Forty eight composite bottom sediment samples was collected 
an area of 700 km2 in the estuary of the Açu River, Rio Grande do Norte State, Northeast 
Brazil. Some environmental issues are present in this area: an important oil field (Petrobras), 
the greatest Brazilian area of salt production from seawater and an intense fishing activity. 
This work was developed in the LGB (Brazilian Program of Geological Mapping) and to make 
available this geochemical data for the scientific community was the main goal of this paper. 
The samples were digested by aqua regia and analyzed for 53 trace elements by ICP-MS. 
Geochemical estimator tables and a plotting map of the environmental geochemical outliers 
was elaborated to compare with toxic threshold established in sediments by some 
environmental agencies of the USA. Some complementary survey is needed, like organic 
compounds analysis and physical-chemical parameters. 
 
Keywords: environmental geochemistry; estuarine; contaminants; semiarid northeast Brazil. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho foi executado na foz do rio Açu, em sedimentos de fundo dos diversos 
meandros que constituem o seu estuário. A bacia sedimentar cretácea do Apodi constitui 
todo o substrato geológico da área recoberta por sedimentos terciários da Formação 
Barreiras e por coberturas quaternárias. Toda a foz do rio Açu ou Piranhas, como ele é 
também chamado, está contida na área. Este estuário, formado por um sistema de 
drenagem meandriforme, está totalmente manipulado por ações antrópicas decorrentes da 
indústria salineira e da produção industrial de frutos do mar (camarão, etc.). 
Este trabalho deverá fornecer um diagnóstico geoquímico-ambiental preliminar sobre o 
impacto, das ações antrópicas no sistema de drenagens, pequenas lagoas, represas e 
canais modificados e represados dentro do sistema meandriforme, desta região. 
 
METODOLOGIA 
 

mailto:lins@re.cprm.gov.br


No estuário do rio Açu foram plotadas 44 estações de amostragem e coletadas 48 amostras 
de sedimentos de fundo (em quatro estações foram coletadas duplicatas). Os sítios 
amostrados situam-se em leitos ativos, fundos de lagoas e de represas, todos abaixo do 
nível de água. As amostras foram coletadas, de forma composta, em 5 a 10 porções e num 
raio máximo de 50 metros, em alguns casos com o uso de uma embarcação de pesca local. 
Todas as amostras de sedimentos foram analisadas pelo Acme Analítica Laboratórios Ltda, 
e obedeceram ao seguinte processo analítico: secagem a 60°C, peneiradas a > 80 mesh, 
pulverizadas e digeridas com água regia. As alíquotas foram analisadas para 53 elementos 
químicos por ICP-MS e ICP-AES. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
 
Entre os elementos analisados sete elementos apresentaram baixo grau de detecção: Pt, 
Pd, W, Ta (em nenhuma amostra); Te (14), Re (15) e In (24); dessa forma foram excluídos 
da tabela 1, a seguir, e das considerações para este trabalho. O limiar adotado nesta tabela 
(UET – Upper Effects Threshold) é um limite de segurança para sedimentos de água doce e 
foi adotado por ser o mais abrangente em quantidade de elementos estudados. Porém sua 
aplicação deve ser feita com cuidado pela diferença do ambiente estuarino e elevada 
quantidade de variáveis que afetam o processo natural de enriquecimento do elemento. 
Utilizou-se também, para comparação, parâmetros e limiares de entidades com larga 
experiência no estudo geoquímico-ambiental de sedimentos, como o USEPA (United States 
Environmental Agency), o NOAA (National Oceanic and Atmospheric Agency) e ainda o 
Florida Department of Environmental Protection, Office of Water Policy. Este último 
especialista em estudos de ambientes estuarinos. É importante registrar que os valores 
referenciais utilizados foram obtidos com abertura total das amostras, sem separação de 
fração, FDEP (1994) e Barrick et al. (1988). 
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Ag_ppb 43/43 5 - 54 5 54 14,91 4500 Mg_% 43/43 0,08 - 1,9 0,08 1,9 0,44
Al_% 43/43 0,11 - 5,8 0,11 5,8 0,94 Mn_ppm 43/43 68 - 1774 68 1774 286,74 1100
As_ppm 43/43 0,2 - 6,5 0,2 6,5 1,32 177 Mo_ppm 43/43 0,54 - 5,4 0,54 5,4 1,68
Au_ppb 35/43 0,2 - 2,2 0,2 2,2 0,63 Na_% 43/43 0,085 - 2,65 0,085 2,65 0,39
B_ppm 43/43 3 - 55 3 55 15,58 Nb_ppm 43/43 0,24 - 1,82 0,24 1,82 0,64
Ba_ppm 43/43 16,6 - 484,9 16,6 484,9 84,79 Ni_ppm 43/43 1,8 - 65,7 1,8 65,7 10,83 43
Be_ppm 42/43 0,1 - 2,6 0,1 2,6 0,49 P_% 43/43 0,006 - 0,08 0,006 0,08 0,03
Bi_ppm 42/43 0,02 - 0,3 0,02 0,3 0,07 Pb_ppm 43/43 2,09 - 18,06 2,09 18,06 6,08 127
Ca_% 43/43 0,22 - 9,52 0,22 9,52 1,12 Rb_ppm 43/43 1,3 - 111 1,3 111 15,48
Cd_ppm 37/43 0,01 - 0,06 0,01 0,06 0,02 3 S_% 43/43 0,01 - 0,9 0,01 0,9 0,14
Ce_ppm 43/43 15,4 - 141,8 15,4 141,8 50,93 Sb_ppm 42/43 0,02 - 0,14 0,02 0,14 0,04 3
Co_ppm 43/43 0,5 - 30 0,5 30 4,32 Sc_ppm 43/43 0,4 - 13,1 0,4 13,1 2,88
Cr_ppm 43/43 8,8 - 117,4 8,8 117,4 34,09 95 Se_ppm 28/43 0,1 - 0,5 0,1 0,5 0,18
Cs_ppm 43/43 0,07 - 5,74 0,07 5,74 0,86 Sn_ppm 43/43 0,2 - 2,9 0,2 2,9 0,8
Cu_ppm 43/43 1,69 - 48,19 1,69 48,19 8,08 86 Sr_ppm 43/43 16,6 - 949,6 16,6 949,6 83,25
Fe_% 43/43 0,46 - 5,53 0,46 5,53 1,6 4% Th_ppm 43/43 4,2 - 44,4 4,2 44,4 10,13
Ga_ppm 43/43 0,4 - 18,4 0,4 18,4 3,24 Ti_% 43/43 0,026 - 0,2 0,026 0,2 0,08
Ge_ppm 15/43 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - Tl_ppm 43/43 0,02 - 0,64 0,02 0,64 0,12
Hf_ppm 43/43 0,04 - 0,54 0,04 0,54 0,12 U_ppm 43/43 0,5 - 4,3 0,5 4,3 1,48
Hg_ppb 22/43 5 - 15 5 15 8,21 560 V_ppm 42/43 3 - 104 3 104 21,99
K_% 43/43 0,04 - 1,76 0,04 1,76 0,28 Y_ppm 43/43 1,91 - 26,33 1,91 26,33 8,72
La_ppm 43/43 8,3 - 76,8 8,3 76,8 27,85 Zn_ppm 43/43 3 - 104,6 3 104,6 19,71 520
Li_ppm 43/43 1,7 - 52,8 1,7 52,8 10,36 Zr_ppm 43/43 1,2 - 22,3 1,2 22,3 4,05
(1) - .Screening .Quick Reference Table for Inorganics in Sediments – UET (Upper Effects Threshold) 
Buchman (2008) in NOAA (2009)  
 

Tabela 1 – Sumário dos estimadores dos sedimentos de fundo 
 



Para alguns elementos existem valores limiares estudados em ambiente estuarino similar à 
foz do rio Açu e foram considerados na tabela 2. 

TEL PEL
Ag - ppb 4500 7330 17700 54
As - ppm 17 7,24 41,6 6,5
Cd - ppm 3 0,676 4,21 0,12
Cr - ppm 95 52,3 160 256,7
Cu - ppm 86 18,7 108 56,76
Fe - % 4 - - 7,5
Hg - ppb 560 130 696 17
Mn - ppm 1.100 - - 1774
Ni - ppm 43 15,9 42,8 260,9
Pb - ppm 127 30,2 112 38,61
Sb - ppm 3 -  - 0,14
Zn - ppm 520 124 271 104,6

MAX

TEL - Toxic Effect Level  PEL - Probable effect level

NOAA 

(2009)

FLÓRIDA - USA 
FDEP (1994)

8

 
Tabela 2 – Estudo comparativo 

Consideraram-se como limiares para a plotagem em mapa os valores acima do limiar TEL 
dos padrões da Flórida. Para os elementos Fe, Mn e Sb considerou-se o valor da NOAA 
(2009) para sedimentos em geral de água doce. Na plotagem não foram levados em conta 
os elementos Fe e Mn devido a complexidade natural de se interpretar os valores destes 
elementos num ambiente tropical como o nordeste brasileiro. 
No mapa 1 estão plotadas as estações que excederam os limiares adotados (tabela 3). 
 

Cr > 95 ppm (NOAA) 6
Ni > 15,9 ppm (TEL) 10
Cu > 18,7 (TEL) 12
Pb > 30,2 (TEL) 1

DESTAQUES DE 2ª ORDEM
NÚMERO DE AMOSTRAS POR LIMIAR SELECIONADO

Cr > 160 ppm (PEL)

Ni > 42,8 ppm (PEL)

2

6

DESTAQUES DE 1ª ORDEM

 
Tabela 3 – Número de amostras por limiar selecionado 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Todos os doze elementos que possuem padrões de toxicidade bem documentados, não 
apresentam, na área, valores suficientemente elevados para se estabelecer indícios de 
contaminação. Apenas destaques pontuais foram detectados, principalmente de Cr e Ni, 
elementos cuja toxicidade para humanos é limitada e exige uma freqüência de pontos 
contínua e persistente. Exceder os limiares não prediz necessariamente toxicidade 
Buchman, (2008). Isto é apenas um fator de alerta que necessita estudos complementares e 
análise de fatores locais antrópicos e geoambientais. 
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RESUMO 

Este artigo explorou os trabalhos que avaliaram a relação chumbo no organismo humano e 
cárie dental. A revisão revelou trabalhos onde o nível de chumbo no sangue está associado 
à cárie, contudo, em outros esta relação não foi demonstrada. Apesar disso, não se excluiu 
a possibilidade de que esta exista. A presença de chumbo no esmalte dentário e sua 
associação com cárie também foi testada. Já a concentração de chumbo na saliva foi 
avaliada no intuito de validá-la como matriz biológica para monitorar a exposição humana ao 
chumbo, porém sua relação com a cárie ainda não foi investigada. A partir desta revisão 
pode-se concluir que os estudos relacionados ao tema ainda não definiram o mecanismo 
exato da associação chumbo e cárie dental; e que por ser a cárie uma doença multifatorial, 
são necessários estudos com uma abordagem mais ampla, para além da plumbemia avaliar 
os principais fatores que a desencadeiam, ou seja, esmalte, saliva e placa bacteriana. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Chumbo, Cárie dental, Geologia e Saúde, Intoxicação por chumbo. 

 

 

ABSTRACT 

This article reviewed the papers that had evaluated the relation between lead in the human 
organism and dental caries. The revision showed studies were the level of lead in blood was 
related with the dental caries; however in other researches this relation was not established. 
Despite that, we can not exclude the possibility of such relation. The occurrence of lead in 
the dental enamel and it association with caries have already been investigated. Already the 
lead concentrations in the saliva was evaluated in intention to validate it as biological matrix 
to monitor the exposition human being to the lead; however its relation with the caries not yet 
was investigated. From this revision it can be concluded that the studies related to the issue 
not yet defined the exact mechanism of the association lead and dental caries and, for being 
the caries an multifactorial disease are necessary studies with a ampler approach evaluating 
beyond the plumbemia the main factors that trigger: enamel, saliva and bacterial plaque. 

 

KEYWORDS: Lead, Dental caries, Health Geology, Lead poisoning. 

 

 



INTRODUÇÃO 

 No Brasil, estudos de saúde pública relacionados à exposição ao chumbo são 

escassos e pouco difundidos (Paoliello & De Capitani 2005), sendo mais conhecidos e 

estudados apenas os casos de Santo Amaro da Purificação, na Bahia (Silvany-Neto et al. 

1996, Anjos 2003) e do Vale do Ribeira, entre os estados de São Paulo e Paraná (Paoliello 

et al. 2002, Cunha 2003). 

 A cárie dental é uma doença infectocontagiosa com caráter multifatorial. Segundo 

Newbrun (1988), para que a cárie ocorra é necessário um hospedeiro com tecidos 

suscetíveis - dentes - colonizados por uma microbiota potencialmente cariogênica, 

consumindo constantemente uma dieta rica em sacarose. Os microorganismos não se 

aderem diretamente à superfície dos cristais de apatita do esmalte dental, mas se ligam a 

uma fina camada acelular composta por proteínas salivares e outras macromoléculas que 

recobrem as superfícies dentárias, denominada “película adquirida”. 

 Segundo Manji et al. (1991), a placa dental compreende um depósito microbiano 

heterogêneo no qual ocorrem processos metabólicos, que resultam em flutuações do pH, e 

levam a intermitentes perdas e ganhos de minerais dos tecidos duros dos dentes 

subjacentes. Para Gonçalves & Pereira (2003), tais processos metabólicos podem ser 

influenciados por vários fatores na cavidade bucal, como o fluxo salivar e a velocidade da 

capacidade tampão da placa e da saliva. Além disso, a composição da placa, da saliva e da 

dieta influenciará decisivamente no equilíbrio dinâmico entre os depósitos microbianos e a 

superfície dental. 

 Este artigo explorará os trabalhos que avaliaram a relação chumbo e cárie dental, a 

partir de consulta dos casos relatados na literatura, qualificando-o como estudo descritivo 

simples. 

 

CHUMBO E CAVIDADE ORAL 

 A relação, nível de chumbo em sangue e cárie dental foi estudada por pesquisadores 

que, como Moss et al. (1999) concluíram que existe associação entre níveis de chumbo no 

sangue e aumento da prevalência de cárie dental na população dos Estados Unidos. Estudo 

de Gemmel et al. (2002), em crianças de área urbana e rural, demonstrou associação 

positiva entre nível de plumbemia e cárie dental em crianças urbanas; no entanto, o 

mecanismo biológico da cariogenicidade do chumbo ainda não foi identificado. Campbell et 

al. (2000) relataram que não ficou demonstrada, em seus estudos, uma associação entre 

exposição ao chumbo e cárie. Contudo, esse mesmo pesquisador, concluiu que devido a 

certas limitações não se exclui a possibilidade de que exista uma associação desse tipo. 



 Mesmo que indireta, a relação entre a presença de chumbo no tecido dentário e 

aumento na prevalência de cárie foi relatada por pesquisadores como Gil et al. (1996) e 

Watson et al. (1997). Contudo, o mecanismo que leva a essa relação ainda não está bem 

estabelecido até o momento (Gomes et al. 2004). Tvinnereim et al. (2000) pesquisaram a 

concentração de metais pesados em dentes decíduos, concluíram que as concentrações de 

chumbo, zinco e em certa medida o mercúrio são afetados significativamente pela presença 

de cárie dental, dentes com raízes e segundo o grupo de dentes. 

 Estudos in vitro têm demonstrado que a presença de chumbo durante a 

amelogênese pode causar alterações na ultraestrutura do esmalte dentário (Gerlach et al. 

2000 e 2002). Gomes et al. (2004) verificaram a relação da concentração de chumbo no 

esmalte de dentes decíduos com a presença de defeitos de esmalte e sua relação com cárie 

dental em pré-escolares; selecionaram uma área contaminada por chumbo (industrial) e 

outra livre de contaminação (não industrial). Esses mesmos autores concluíram que não 

foram encontrados dados que evidenciassem a relação entre concentração de chumbo no 

esmalte de dentes decíduos e defeitos de esmalte em nenhuma das regiões pesquisadas. 

Também não foi encontrada relação entre chumbo e cárie na região industrial; entretanto, 

encontraram relação entre chumbo e cárie na região não industrial, ressaltando a 

necessidade de mais estudos dessas relações. 

 No intuito de validá-la como matriz biológica, a concentração de chumbo em saliva é 

pesquisada para monitorar a exposição humana a este elemento (Timchalk et al. 2006, 

Gonzalez et al. 1997), nenhuma pesquisa que avaliasse a relação entre concentração de 

chumbo em saliva e aumento no índice de cárie dental foi encontrada. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 A relação chumbo e cárie dental é fato, porém esta relação ainda não está definida. 

Nenhum estudo foi encontrado, que avalie a presença de chumbo na saliva ou placa dental 

e suas relações com cárie dental. 

 Visto que, os estudos realizados neste tema abrangem apenas um fator ou somente 

associam concentração de chumbo no esmalte e/ou sangue e maiores índices de cárie, são 

necessários, portanto, estudos que vislumbrem uma abordagem ampla, avaliando além da 

plumbemia os principais fatores que desencadeiam a doença cárie dental, em população de 

escolares exposta ao chumbo: (1) Dente – concentração de chumbo, defeitos e microdureza 

do esmalte dentário; (2) Saliva – concentração de chumbo, fluxo e capacidade tampão e (3) 

Placa dental – concentração de chumbo e colônias de bactérias (streptococus mutans e 

lactobacillus salivaris). 
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FENÓIS DA LIGNINA COMO TRAÇADORES DA MATÉRIA ORGÂNICA 
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RESUMO 
Foram analisadas as composições dos fenóis oriundos da lignina como traçadores de fontes 
de material terrígeno no material particulado em suspensão e nos sedimentos superficiais do 
trecho final do rio Paraíba do Sul até sua foz. As concentrações de fenóis oriundos da 
lignina no material em suspensão foram superiores aos sedimentos superficiais, sendo 
relacionados ao manejo inadequado do solo e a emissões de efluentes oriundos da indústria 
sucro-alcooleira. As amostras de sedimento do mangue apresentaram maiores contribuições 
de material lenhoso e de forma surpreendente as amostras próximas da foz do rio Paraíba 
do Sul tiveram menores percentuais de material lenhoso, indicando a presença de solos sob 
influência de vegetação foliar. 
PALAVRAS-CHAVE: matéria orgânica, carbono, erosão, cana-de-açúcar.  
 
ABSTRACT 
Lignin phenols were analyzed in particulate suspended matter. Higher concentrations in 
suspended particles were found in comparison with sediments, indicating intensive soil 
management with sugar cane sewer emission. Around mangrove the sediments presented 
syringyl compounds as woody material influence. Surprisingly, at estuarine zone the 
sediments presented a cinnamyl group signalizing a more leaf enriched soil influence.          
KEYWORDS: organic matter, carbon, erosion, sugar-cane.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os rios são vias de transportes naturais dos ecossistemas, sendo as águas correntes 

um reflexo da biogeoquímica da bacia de drenagem, sendo, portanto integradores tanto dos 

processos naturais como antrópicos. Estas águas, se modificadas quanto a sua 

composição, podem provocar profundas modificações nas cadeias alimentares quando 

atingem regiões costeiras (Ditmar 2001). Estudos sobre a ciclagem de matéria orgânica são 

de fundamental importância nas regiões costeiras, sendo estas os principais locais de 

sedimentação e preservação da matéria orgânica que adentra os oceanos, contabilizando 

cerca de 80% da estocagem global de matéria orgânica (Hedges & Keil, 1995). Nesse 

sentido, a literatura internacional tem investigado a aplicação de diferentes ferramentas que 

identifiquem a qualidade do material que é transportado, processado e depositado na zona 
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costeira. Entre as ferramentas exploradas, a lignina têm sido utilizada como traçadora das 

fontes terrígenas de matéria orgânica vegetal em sedimentos nas mais diferentes classes de 

ecossistemas aquáticos sob diferentes impactos (Ishiwatari & Uzaki, 1987). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul abastece uma população de 

aproximadamente 11 milhões de pessoas, drenando uma área de cerca de 55.000 km2.  O 

rio corta dois importantes estados, Rio de Janeiro e São Paulo e margeia o estado de Minas 

Gerais, correndo em direção ao sul para desaguar no oceano Atlântico.  A vazão varia de 

180 a 4.400 m3/s e o material continental derivado da plataforma continental pode ser 

traçado até 1000m de profundidade. Balanços de massa de sedimentos em suspensão e 

outros materiais do Rio Paraíba do Sul para a zona costeira foram realizados e verificaram 

que a carga de sedimentos do rio para a zona costeira é em média 2 x 106 ton/ano, sendo 

altamente dependente da precipitação e portanto descarga do rio (Salomão et al. 2001).  

Embora a contribuição fluvial do Rio Paraíba do Sul para os reservatórios globais possa ser 

considerada baixa, a importância local deste transporte deve ser considerada relevante.  

Devido à barragem do rio e, provavelmente, a elevação local do nível do mar, a linha de 

costa tem sofrido forte erosão, com mudanças na linha de costa, incluindo efeitos no 

funcionamento natural do rio e degradação de mangues.  Desse modo, o entendimento da 

qualidade e quantidade da matéria orgânica na interface continente-oceano é um passo 

chave na interpretação e minimização destes efeitos na foz do rio Paraíba do Sul. Este 

trabalho objetivou caracterizar os sedimentos superficiais do trecho final do rio Paraíba do 

Sul até sua foz através da composição dos fenóis oriundos da lignina como traçadores de 

fontes de material terrígeno.  

 

MATERIAL & MÉTODOS 

 

As amostras de material em suspensão compreendem duas campanhas realizadas 

durante a safra e no final dela, sendo subdividas em fração grossa e fina, seguindo o 

gradiente do rio para a foz. Amostras de sedimentos superficiais forma coletadas com a 

mesma abordagem considerando o gradiente estuarino. Para efeitos de interpretação as 

amostras foram codificadas como Canal Norte, Mangue, Canal Sul e também no leito do rio 

em frente a Usina sucro-alcooleira. O método utilizado para análises dos fenóis oriundo da 

lignina consiste na oxidação da lignina com óxido de cobre (CuO) em meio básico e 

atmosfera inerte (Hedges & Ertel, 1982). Na oxidação, as macromoléculas de lignina são 

quebradas, produzindo pequenos grupos fenólicos que são foram detectados através da 

cromatografia gasosa (Agilent technlogies modelo 6890 N). A recuperação obtida nas 

determinações esteve entre 60 e 100%, sendo os valores menores que 100% corrigidos 

considerando-se a recuperação específica para cada amostra. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As concentrações de fenóis oriundos da lignina foram maiores nas amostras de 

material particulado em suspensão fato que pode estar relacionado ao manejo inadequado 

do solo, como o desmatamento, erosão e emissões de efluentes oriundos da indústria 

sucro-alcooleira. Estes processos podem ser verificados ao longo da bacia de drenagem, 

sobretudo no seu trecho final, o que resulta numa constante entrada de material orgânico 

terrígeno. Nas amostras de sedimento de fundo, as amostras próximas ao mangue foram as 

que apresentaram maiores concentrações médias. Nesta área, os altos conteúdos de 

matéria orgânica podem estar relacionados à maior produção de detritos na floresta de 

mangue próxima (Bernini & Rezende, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1 – Distribuição dos principais grupos dos fenóis da lignina (V,S,C e P) em amostras 
do material particulado nas frações fina (A) e grossa (B) no canal Norte, Sul e em frente a 
USINA no início e final da safra e (C) razão dos grupos S e C em relação ao grupo V nos 
sedimentos superficiais.    
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Com relação aos grupos de fenóis oriundos da lignina, valores mais expressivos 

foram encontrados para os grupos S (siringil) e V (vanilil) em todas as amostras analisadas.  

Segundo Tareq et al. (2004), o grupo V é disseminado em todos os grupos de plantas 

(angiospermas lenhosas e não lenhosas) e o grupo S característico de angiospermas 

lenhosas, típicas de vegetação na região de mangue do estuário do Rio Paraíba do Sul. As 

amostras do Canal Norte apresentam concentrações do grupo S ligeiramente superiores às 

do Canal Sul, principalmente ao considerar os pontos próximo a foz.  Segundo Ribeiro et al. 

(2004) a porção sul do estuário possui um histórico mais antigo de erosão, fato este que 

pode contribuir para maior hidrodinâmica e menor deposição de material orgânico terrígeno 

nesta porção do estuário.  

Os valores de fluxo das águas do rio Paraíba do Sul correlacionam-se diretamente 

com as cargas transportadas (Salomão et al. 2001). Este mesmo autor verificou que para à 

contribuição de tributários a carga total transportada de metais pesados, é geralmente 10%, 

mas pode chegar a 40%. Provavelmente esta correlação também exista para os fluxos de 

material orgânico, uma vez que as amostras próxima a foz apresentaram valores de C/V 

próximo as encontrados para solos típicos da região.   
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RESUMO 

Os dados apresentados são resultados do levantamento geoquímico regional 
executado pela CPRM (Residência de Porto Velho) dentro do Projeto Rio Machadinho. A 
Folha homônima ao projeto (SC.23-X-C), na escala 1:250.000, localiza-se na região centro-
norte do Estado de Rondônia. A área de estudo possui como principais unidades o 
Complexo Jamari, a Suíte Intrusiva Serra da Providência, a Suíte Intrusiva Santa Clara e a 
Suíte Intrusiva Rondônia. Diferentes estilos de mineralização de Sn, W, Nb-Ta, Be e F 
ocorrem associados aos granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara e da Suíte Intrusiva 
Rondônia. Para o levantamento geoquímico, foram coletadas 272 amostras de sedimento de 
corrente, as quais foram analisadas por ICP-MS, para 53 elementos. Após o tratamento 
estatístico, foram observados 61 pontos de anomalias, dentre os quais, 20 considerados 
pontos de anomalias significativas, permitindo a delimitação de quatro áreas anômalas. 
Desta forma, as anomalias significativas encontradas foram de: P±U±Th±Y±La±Ce, 
Mo+Al+Ga+V±Fe, Hf+Nb±Zr±Li e Nb±In. Embora apresentem uma correlação com a 
geologia, é importante que sejam realizados levantamentos geoquímicos em uma escala 
maior em tais áreas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Rio Machadinho; Rondônia; levantamento geoquímico regional; 
sedimento de corrente. 
 
ABSTRACT 

The data presented are the results of the regional geochemical survey accomplished 
by CPRM (Porto velho residence) within the Project Rio Machadinho. The sheet, which is 
homonym to the project (SC.23-X-C), in the 1:250.000 scale, is located in the center- north 
part of Rondônia state. The area of study has the following, as its main units: the Jamari 
complex, the Serra da Providencia intrusive suite, the Santa Clara intrusive suite and the 
Rondonia intrusive suite. Different styles of mineralization of SN,W,nb-Ta, Be and F take 
place associated to the granite of the Santa Clara intrusive suite and of the Rondônia 
intrusive suíte. For the geochemical survey 272 samples of stream sediments were collected, 
which were analysed by ICP-MS, for 53 elements. After the figure treatment, 61 points of 
anomalies were observed, among them, 20 were considered significant anomalies 
points,which made possible to delimitate four anomalous areas. Thus, the significant 
anomalies found were: P±U±Th±Y±La±Ce, Mo+Al+Ga+V±Fe, Hf+Nb±Zr±Li and Nb±In. 
Although present a correlation with geology, it is important to accomplish geochemical 
surveys in a higher scale within the anomalous areas. 

 
KEYWORDS: Rio Machadinho; Rondônia; regional geochemical survey; stream sediments. 
 
INTRODUÇÃO 

A Folha Rio Machadinho (SC.20-X-C), na escala 1:250.000, localiza-se na região 

centro-norte do Estado de Rondônia, sendo delimitada pelas coordenadas 09°00’-10°00’ de 

latitude sul e 61°30’-63°00’ de longitude oeste, abrangendo uma área de 18.000 km2 (figura 

1). O levantamento geoquímico consistiu na coleta de 272 amostras de sedimentos de 

corrente (SC) em aproximadamente 14.390 km2 de área da referida folha, obtendo-se uma 

densidade média de 1 (uma) amostra/53km2. Não foram realizadas amostragem em 



aproximadamente 20% da área da folha em função destas corresponderem às áreas de 

reservas florestal e biológica da União. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização da Folha Rio Machadinho. 

METODOLOGIA 
As amostras de sedimento de corrente foram coletadas ao longo das drenagens, 

utilizando-se de uma pá plástica, em local abaixo do nível d’água, visando à obtenção da 

fração fina depositada na calha principal da drenagem, evitando-se, sempre que possível, os 

sedimentos depositados nas margens. As amostras foram do tipo compostas, constituídas 

por materiais retirados de diversos locais, preferencialmente segundo a direção longitudinal 

da drenagem. Ainda no campo, o sedimento foi peneirado a 70 mesh (0,210 mm) fazendo 

uso de uma peneira de náilon e, por fim, o material foi acondicionado em saco plástico 

devidamente identificado. 

A fração fina foi destinada para análise química de 53 elementos (Ag, Al, As, Au, B, 

Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cu, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, 

Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) no 

ACME Analytical Laboratories Ltd., Vancouver, Canadá, onde as amostras foram secas a 

60ºC, peneiradas a -80 mesh, e 0,5g  de cada amostra digerida em água régia (1:1:1) e 

analisada por ICP-MS. 

 

GEOLOGIA REGIONAL 
Na Folha Rio Machadinho, afloram rochas pertencentes ao Complexo Jamari, à Suíte 

Metamórfica Quatro Cachoeiras, Suíte Intrusiva Serra da Providência, Suíte Intrusiva Santa 

Clara e à Suíte Intrusiva Rondônia. O Complexo Jamari é composto por ortognaisses 

tonalíticos e quartzo-dioríticos com intercalações subordinadas de enderbitos, gnaisses 

calcissilicáticos e raros anfibolitos, sendo que estes dois últimos ocorrem normalmente em 

forma de corpos lenticulares. A Suíte Metamórfica Quatro Cachoeiras é composta de 

migmatitos pelíticos, xistos, calciossilicáticas, kinzigitos e hematita quartzitos. A Suíte 

Intrusiva Serra da Providência é composta por granitos com textura rapakivi, charnockitos, 



mangerito e gabros, ocorrendo como stocks isotrópicos a deformados, intrusivos no 

Complexo Jamari. A Suíte Intrusiva Santa Clara é composta por uma complexa mistura de 

biotita-granito, microgranito, quartzo-pórfiro e topázio-greisen, na região de Oriente Novo, 

possuindo natureza vulcano-plutônica. Essas rochas são intrudidas por granitos e 

granitóides ricos em quartzo, monzogranitos, sienogranitos, sienitos e albita granitos da 

Suíte Intrusiva Rondônia do Neoproterozóico. Diferentes estilos de mineralização de Sn, W, 

Nb-Ta, Be e F ocorrem associados aos granitos da Suíte Intrusiva Santa Clara e da Suíte 

Intrusiva Rondônia, os quais compreendem stockworks em greisens, iodes de quartzo 

cassiterita e quartzo-cassiterita-wolframita, veios de quartzo-topázio-fluorita, pegmatitos com 

albita, microclínio, berílio, topázio, molibdenita e cassiterita. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 
A análise estatística das 272 amostras de sedimento de corrente coletadas na Folha 

Rio Machadinho considerou os dados como uma população única representante da área 

total do projeto. 

Dos 53 elementos químicos analisados, somente 37 sofreram tratamento estatístico. O 

W, S e Ta não foram detectados em nenhuma amostra. Os teores de As, Sr, Ca, Mg, B, Na, 

K, Ti, Te, Ge, Re, Pd e Pt possuem cerca de 70% ou mais dos dados, abaixo dos 

respectivos limites de detecção. Nestes casos é recomendável verificar a situação geológica 

dos locais onde estes teores ocorrem, para correlacioná-los com os resultados obtidos. O 

Pb, Zn, Mn, Th, Ti, Al, Sc, Ga, Sn, Zr, Y e Ce foram detectados em todas as amostras. 

Existe um grupo de elementos que possue até 70% dos dados, abaixo dos respectivos 

limites de detecção. Para estes casos, os teores abaixo do limite de detecção com 

qualificador L (menor do que), foram multiplicados o limite inferior de detecção por 0,67. 

Nenhum dos elementos ultrapassou o limite superior de detecção. 

Os resultados analíticos foram tratados estatisticamente, com objetivo de se identificar 

possíveis anomalias geoquímicas, sendo o limiar definido por MGxDG2 (MG=média 

Geométrica, DG= desvio Geométrico). 

 

CONCLUSÕES 
O tratamento estatístico preliminar dos dados revelou 61 pontos de anomalias, dentre 

os quais, 20 foram considerados pontos de anomalias significativas, permitindo a 

delimitação de quatro áreas anômalas. Respeitando os preceitos metodológicos, foram 

caracterizadas como áreas anômalas, aquelas compostas por pontos que representem três 

ou mais bacias contíguas anômalas. Desta forma, as anomalias significativas encontradas 

foram de: P±U±Th±Y±La±Ce, Mo+Al+Ga+V±Fe, Hf+Nb±Zr±Li e Nb±In (Figura 2). As demais 

anomalias foram interpretadas como pontuais. 
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As anomalias de P±U±Th±Y±La±Ce ocorrem na porção sul da Folha Rio Machadinho. 

As bacias representadas pelos pontos anômalos drenam principalmente áreas onde afloram 

rochas do Complexo Jamari e os granitos da Suíte Intrusiva Rondônia. Esta anomalia 

possivelmente reflete a mineralogia acessória destes granitos, constituída por minerais ricos 

em terras raras como monazita e xenotímio (encontrados em concentrados de bateia). O 

caráter intrusivo destes granitos, na forma de pequenos plútons encaixados nos gnaisses 

regionais, reforça que o padrão disperso das anomalias na área, encontra-se condicionado à 

geologia local. 

As anomalias de Mo+Al+Ga+V±Fe ocorrem na parte central da Folha Rio Machadinho. 

As bacias representadas pelos pontos anômalos drenam principalmente áreas onde afloram 

rochas da Suíte Metamórfica Quatro Cachoeiras e de coberturas indiferenciadas, contudo a 

assinatura geoquímica indica a existência de lateritas. 

As anomalias de e Nb±In e Hf+Nb±Zr±Li ocorrem na parte central e oeste da Folha Rio 

Machadinho, respectivamente. As bacias representadas pelos pontos anômalos drenam 

principalmente áreas onde afloram rochas da Suíte Intrusiva Rondônia. Estas anomalias 

podem ser uma possível evidência da presença de uma fácies mineralizada a metais raros 

nestes granitos. Destaca-se que o elemento In ocorre presente na cassiterita de origem 

hidrotermal, isto pode caracterizar o elemento In como possível pathfinder para 

mineralizações a metais raros, principalmente de cassiterita. O elemento Li pode indicar a 

presença de fácies mais tardias de cristalização nestes granitos, sendo estas as mais 

promissoras a mineralizações. 

Por fim, embora as anomalias normalmente apresentem uma correlação com a 

geologia é importante que sejam realizados levantamentos geoquímicos em uma escala 

maior nas áreas anômalas, principalmente nas áreas onde afloram rochas da Suíte Intrusiva 

Rondônia devido a sua vocação metalogenética para mineralizações a metais raros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

Figura 2. Mapa de anomalias geoquímicas da Folha Rio Machadinho. 
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RESUMO 

A Folha Novo Oriente (SB24-V-C-VI), situada no Estado do Ceará, recentemente foi alvo de 
levantamento geológico básico realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. Neste trabalho, foram 
realizadas 328 análises químicas de sedimento de corrente e 98 análises de minerais pesados de 
concentrado de bateia. Os resultados permitiram delinear zonas de favorabilidade para mineralizações 
de Au e Ag, assim como anomalias associada aos litotipos presentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Prospecção geoquímica; Sedimento de corrente; Concentrado de bateia 

 

ABSTRACT 

The Novo Oriente (SB24-V-C-VI) geological map has been recently mapped in the Ceará state by the 
Brazilian Geologic Survey. This work presents 328 chemical analyses in stream sediment and 98 
analyses in concentrated heavy minerals. The results had allowed delineating potential zones for Au 
and Ag mineralization, and associated geologic unites anomalies. 

KEYWORDS: Prospection geochemistry; Stream sediment; concentrated heavy mineral 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados preliminares da prospecção geoquímica da 

Folha Novo Oriente, Estado do Ceará, como parte do Programa de Levantamento Geológico 

Básico executado pelo Serviço Geológico do Brasil. O principal objetivo é apresentar as 

principais discussões sobre a gênese das anomalias obtidas, a partir de sua integração com 

a base geológica.  

MÉTODO DE TRABALHO 

A distribuição das estações de amostragem obedeceu aos critérios determinados pela 

metodologia de mapeamento geoquímico dos levantamentos geológicos regionais do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM, 2008). As amostras de sedimento ativo de corrente foram 

coletadas em 328 estações nos leitos das drenagens, de forma composta no canal ativo da 

drenagem, em 5 a 10 porções e peneiradas na fração 60 mesh. Em 43 estações, e 

aleatoriamente distribuídas, foram coletadas duplicatas de campo das amostras de sedimento 
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de corrente para teste de variância, neste caso, estas amostras não foram peneiradas, o que 

permitiu testar a variância introduzida pelo processo de peneiramento.  

As amostras de concentrados de bateia foram coletadas em 98 estações, também de 

forma composta, porém diferentemente dos sedimentos de corrente, nos trechos da 

drenagem com concentradores naturais (curvas, corredeiras, etc.) e programadas em locais 

com áreas de captação em torno de 20-40 km2. 

As amostras de sedimentos foram enviadas para análise no ACME ANALÍTICA 

LABORATÓRIOS LTDA, e obedeceu ao seguinte processo analítico: (i) secadas a 60°C e 

peneiradas a 80 mesh; (ii) pulverizadas e digeridas com água régia (0,5 g com 3 ml 2-2-2 

HCl-HNO3-H2O a 95°C por uma hora, diluída para 10 ml); e (iii) analisadas para 53 elementos 

traços por ICP-MS e ICP-AES (Au, Ag, Al*, As, B*, Ba*, Be*, Bi, Ca*, Cd, Ce*, Co, Cr*, Cs*, 

Cu, Fe*, Ga, Ge*, Hf*, Hg, In, K*, La*, Li*, Mg*, Mn*, Mo, Na*, Nb*, Ni*, P*, Pd*, Pt*, Pb, Rb*, 

Re, S*, Sb, Sc*, Se, Sn*, Sr*, Ta*, Te, Th*, Ti*, Tl, U*, V*, W*, Y*, Zn, Zr*). A solubilidade dos 

elementos assinalados* foi limitada pela espécie mineral presente, geralmente resistatos e 

resistentes ao ataque por água régia. 

Para concentrado de bateia, aproximadamente 12 litros de material foram tomados em 

cada estação pré-definida nos aluviões das drenagens, nos lugares de acúmulo natural de 

minerais pesados. O material de cada amostra foi concentrado por meio de bateia ainda no 

campo, e o produto resultante enviado para análise no laboratório da CPRM de Porto Alegre. 

A preparação e análise constaram de separação das frações leve e pesada por líquido 

denso, seguido de pesagem e separação por susceptibilidade magnética (imã de mão e 

eletromagnético). Determinado número dos grãos de cada amostra foram examinados e 

identificados sob lupa binocular, sendo as quantidades (proporções) de cada mineral 

estimadas segundo uma escala semi-quantitativa, com registros dos percentuais <1%, 1 a 

5%, 5 a 25%, 25 a 50%, 50 a 75% e >75%, conforme sua abundância na amostra sob exame.  

RESULTADOS OBTIDOS 

Neste trabalho é aplicado o termo anomalia para os teores mais altos de algum 

elemento, encontrados acima do valor limiar, que foram estimados para todos os elementos 

através do tratamento estatístico convencional (média geométrica multiplicada pelo desvio 

geométrico ao quadrado). Também foram considerados na interpretação aqueles elementos 

que foram detectados nas amostras em teores significantes ou relevantes quando acima 

dos 97,5% de suas respectivas distribuições de freqüência acumulada (probabilidade de 

ocorrência <2,5%). A posição geográfica dessas amostras em drenagens adjacentes e 

próximas provavelmente se deve a continuidade espacial da fonte dos elementos-traço 

considerados, sejam enriquecimentos normais em certa fácies litológicas, mineralizações ou 

litotipos em contraste com seus arredores. Tais perímetros, aqui denominados de zonas de 



favorabilidade, podem ser considerados patamares ou platôs de alto background, nos quais 

muito frequentemente são localizadas as ocorrências e jazimentos minerais.  

Os resultados indicaram 14 zonas anômalas em sedimento de corrente nas quais 

duas ou mais estações de coleta de sedimento apresentaram elementos químicos anômalos 

em comum, motivo pelo qual foram classificados em anomalias significativas.  

Na área da bacia do Parnaíba, oeste da área de estudo, anomalias significativas de 

Au têm como provável origem sedimentar clástica, associada à Formação Serra Grande. 

Neste mesmo contexto inserem-se anomalias de Hg e altos teores de Te, Pt e Pd, 

provavelmente como elementos farejadores de ouro. Na borda da bacia do Paranaíba, região 

noroeste da folha, anomalias significativas multielementar de Ag, Cd, Cu, Hf, Pt, Ti, V e Zr, 

estiveram associadas aos depósitos de talús e seu contato com o Complexo Tamboril Santa 

Quitéria (TSQ).  

No Grupo Novo Oriente, Formação Caraúbas, anomalias significativas de Ag e Au 

foram identificadas na área de influência de metacherts turmaliníferos com sulfetos 

disseminados, sugestivo de uma fonte singenética desta mineralização. Outra hipótese seria 

sua origem associada à sílica de falha que foi mapeada na área de influência com 

remobilização e precipitação de ouro. Por ultimo, depósitos coluvio-aluvionares, interpretados 

como testemunho erosivo da Bacia do Parnaíba, poderiam justificar depósitos tipo placer de 

ouro. 

O maior destaque foi anomalia de prata em 12 estações de sedimento de corrente de 

bacias hidrográficas contíguas no Riacho Jucá, região centro-leste da área, na área de 

influência de rochas dos complexos TSQ e Canindé do Ceará, e de um extenso lineamento 

estrutural de orientação NE-SW foi mapeado nesta região. Os teores de prata decrescem de 

montante para jusante e indica sua proveniência no complexo TSQ. Este complexo é formado 

por uma associação granito-migmatítica, envolvendo granitóides neoproterozóicos de 

granulação variada, por vezes porfirítico, além de rochas calciossilicáticas, anfibolitos e, 

localmente enclaves de rochas ferríferas e metaultramáficas relacionadas ao complexo 

Ceará. A gênese da anomalia de prata poderia estar associada à diferenciação magmática 

tardia dos granitóides neoproterozóicos deste complexo, como pegmatitos ou sua 

concentração nas soluções hidrotermais (skarns), como também, pela presença de rochas 

ferríferas de dimensões variadas associadas a este complexo. 

Além disto, no complexo TSQ ocorrem anomalias de U, Hg e Mo na área centro-sul da 

folha, como também anomalias de Nb, Sn e W na área sudeste, sendo ambas provavelmente 

originadas em ambientes tectônicos de geração de granitos e pegmatitos. 

A unidade Santa Maria apresentou comportamento geoquímico semelhante do 

Complexo Canindé do Ceará, visto que apresentou anomalias de Cr e Ni, típicos da presença 

de rochas ultrabásicas serpentinizadas nesta unidade. Esta unidade apresentou ocorrências 



de ferro na forma de hematita estratiforme associadas aos paragnaisses e rochas 

calciossilicáticas, e anomalia multielemental com destaque para As, Fe, Cu e Hg, 

provavelmente se deve a esta ocorrência mineral. Inclusive, na área de influência de rochas 

calciossilicáticas, anomalia significativa de Ag e altos teores de Sb e Te, foram interpretados 

como de origem hidrotermal metamórfica, embora não se descarta a hipótese associadas aos 

minerais magmáticos pegmatíticos, já que os sedimentos apresentaram altos teores de Sn, 

Mo, Pb e W. 

Além das anomalias causadas pela atuação de processos mineralizantes sobre as 

rochas do substrato litológico estão anomalias litológicas que são produzidas pela variação 

composicional das unidades litológicas presentes. Como por exemplo, anfibolitos inseridos no 

Complexo Canindé do Ceará, região sudeste da folha, apresentaram anomalias significativas 

de Cr, Mg, Ni, Sc, V e Zn, como também rochas plutônicas porfiríticas do TSQ com anomalias 

de Nb, Sn, Sr e W na região sudeste da área.  

Para os concentrados de bateia, consideram-se como anomalia somente a presença 

dos minerais scheelita e ouro, pois foram os únicos minerais encontrados que não são 

comuns acessórios de rochas, embora alguns dos minerais pesados identificados possam 

formar acumulações secundárias (placers) de explotação econômica, como por exemplo, 

zircão, hematita e ilmenita.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecimento geoquímico e mineralométrico em escala 1:100.000 da Folha Novo 

Oriente demonstrou o quanto são indispensáveis em estudos da dinâmica de superfície e 

alteração de rocha. As anomalias geoquímicas foram consistentes com os tipos litológicos e 

áreas favoráveis a mineralizações. 
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RESUMO 
Os teores e a distribuição dos elementos potencialmente tóxicos As, Ba, Cu, e Pb, 
foram estudados em solos superficiais (0-20 cm) de 14 parques públicos da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). As técnicas analíticas utilizadas foram a 
análise por ativação com nêutrons instrumental (INAA) e a fluorescência de raios X 
(XRF). Os valores obtidos encontram-se acima dos valores orientadores da CETESB 
para solos no Estado de São Paulo, sendo em alguns pontos acima do valor de 
intervenção. Os níveis de concentração encontrados e a possível origem (natural 
e/ou antrópica) são discutidos. 
 
PALAVRAS CHAVE: análise por ativação com nêutrons, solos urbanos, metais 
 
ABSTRACT 
 
The concentration and distribution of the potentially toxic elements As, Ba, Cu and 
Pb in topsoils (0-20 cm) of 14 public parks of the Metropolitan Region of São Paulo 
were studied. The analytical techniques employed were Instrumental Neutron 
Activation Analysis (INAA) and X-ray Fluorescence (XRF). The results obtained 
showed concentration levels much higher than the quality reference values (VRQ) for 
São Paulo soil according to the Environmental Protection Agency of the State of São 
Paulo guidelines. In some cases the concentrations are higher than the intervention 
values (VI). The concentration levels and the possible sources (anthropogenic and/or 
natural) are discussed. 
 
KEYWORDS: neutron activation analysis, urban soil, metals 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, os solos urbanos têm despertado a atenção de muitos cientistas quanto 
ao seu conteúdo de metais potencialmente tóxicos, levando a estudos de sua descrição e 
composição em todo o mundo (Li et al., 2001; Manta et al., 2002; Imperato et al., 2003, 
Lijung et al. 2006). Em áreas onde jardins públicos e parques estão expostos a significativos 
níveis de poluição, a poeira do solo pode ter efeitos tóxicos como conseqüência da inalação 
ou ingestão pelos seres humanos. A contaminação por metais é uma importante questão 
ambiental em São Paulo, e existem poucas informações a este respeito. Com o objetivo de 
avaliar as concentrações e possíveis origens dos metais potencialmente tóxicos As, Ba, Cu, 
e Pb nos solos dos parques públicos municipais de São Paulo, foram analisados solos 
superficiais de parques da Região Metropolitana de São Paulo, utilizando as técnicas de 
Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental (INAA) e Fluorescência de Raios X (XRF).  
 
 



 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Amostragem 
Foram amostrados 14 parques públicos de São Paulo: Aclimação, Alfredo Volpi, Buenos 
Aires, Ibirapuera, Luz, Raposo Tavares, Tenente Siqueira Campos (Trianon), Guarapiranga, 
Raul Seixas, Rodrigo de Gáspari, Vila dos Remédios, Carmo, Chico Mendes e Cidade de 
Toronto. As amostras de solos foram coletadas entre outubro de 2006 e abril de 2007. As 
amostras de solos superficiais (0-20 cm) foram compostas de sub-amostras coletadas em 
linhas através dos parques a cada 10 m. Um tubo de polietileno de 4 cm de diâmetro foi 
usado para coletar as amostras, que foram acondicionadas em sacos plásticos. No 
laboratório, as amostras foram secas a 40-50 oC e peneiradas em peneiras plásticas (<2 
mm). Antes e após peneirar, as amostras foram homogeneizadas e quarteadas. As 
amostras foram então moídas em almofariz de ágata para obter um pó fino e homogêneo (< 
75 µm).  
 
Análise por Ativação com Nêutrons Instrumental – INAA 
  
Cerca de 100 mg de cada amostra foram irradiadas durante 8 horas, em um fluxo de 
nêutrons térmicos de cerca de 1013 cm-2 s-1 no reator IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP. Como 
padrões foram utilizados os materiais geológicos de referência granito GS-N e basalto BE-N 
(IWG-GIT). As medidas da atividade induzida foram realizadas em um detector de Ge 
hiperpuro GM20190, com resolução de 1,9 keV para o pico de raios gama de 1332 keV do 
60Co. A precisão e exatidão dos resultados foram verificadas pela análise do material de 
referência Soil-7 (IAEA). Os resultados obtidos apresentaram boa exatidão (erros relativos 
menores que 5% em relação aos valores certificados) e boa precisão (desvios padrão 
relativos menores que 10%). 
 
Fluorescência de Raios X – XRF 
 
Uma porção-teste (9 g) de cada amostra foi homogeneizada com 1,5 g de cera em pó. A 
mistura foi prensada por 1 minuto a 119 MPa. As análises foram realizadas em 
espectrômetro de fluorescência de raios X seqüencial (PW2404, PANalytical). A precisão e 
exatidão dos resultados foram verificadas pela análise dos materiais de referência GSS-2 e 
GSS-4 (solos, Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, IGGE, China), 
apresentaram resultados com erros relativos inferiores 15%, mas dentro intervalo de 95% da 
incerteza conhecida. 
 
RESULTADOS 
 
Os resultados obtidos nas amostras de solos dos parques encontram-se na Figura 1, onde 
são apresentadas as médias de concentrações encontradas para os elementos analisados 
em todos os parques estudados, assim como o Valor de Referência de Qualidade – VRQ, 
Valor de Prevenção – VP, e Intervenção Agrícola APMax -VI propostos pela CETESB  
(CETESB, 2005). Estes valores foram considerados como referência para avaliar as 
concentrações encontradas, por serem os disponíveis para solos do Estado de São Paulo, 
inclusive da região metropolitana da capital. Entretanto, uma ressalva se faz necessária. Os 
resultados de INAA e XRF são valores elementares totais na amostra, uma vez que não há 
dissolução ou lixiviação da amostra. Os valores fornecidos pela CETESB baseiam-se em 
resultados de análises realizadas após digestão ácida da amostra. Portanto, se as amostras 
objeto de estudo deste trabalho fossem analisadas após digestão ácida, os valores medidos 
poderiam ser inferiores aos medidos, mas não necessariamente. Pode-se observar que 
todos os elementos apresentaram concentrações acima do Valor de Referência de 
Qualidade (VRQ). Alguns resultados são nitidamente elevados, como os de As nos parques 
Buenos Aires, Trianon, Luz e Chico Mendes. Se comparados com valores de As 



encontrados em solos urbanos de Berlim (Birke and Rauche, 2000), e em solos de 
playgrounds de Uppsala (Lijung et al., 2006), os destes solos de parques de São Paulo são 
superiores. Essas concentrações podem ser atribuídas a atividades antrópicas, de natureza 
incerta, pois esse elemento compõe vários produtos, entre eles pesticidas. Diversos 
defensivos agrícolas, empregados no manejo dos parques, possuem As como elemento 
ativo. Concentrações elevadas de Ba foram medidas em amostras de parques Cidade de 
Toronto e Rodrigo de Gáspari. Esses altos valores podem estar associados a zonas de 
falhas cizalhadas, uma vez que esses parques encontram-se na zona próxima da falha de 
Taxaquara, a qual promoveu diversos fluxos hidrotermais em veios e litologias próximas. 
Esses fluxos podem ter concentrado Ba na litologia, que, após degradação por ação do 
intemperismo, pode ter acumulado esse elemento no solo, o que sugere uma origem 
natural. O Cu apresentou concentrações mais altas nos parques Luz e Buenos Aires, região 
sujeita a alta densidade de tráfego, o que pode associá-lo a emissões veiculares. Deve-se 
levar em conta, também, que o Cu, assim como o As, é usado como princípio ativo em 
defensivos agrícolas, que podem ter sido utilizados no combate de pragas na vegetação dos 
parques. No caso do Pb, as maiores concentrações encontradas foram nos parques Buenos 
Aires, Luz e Trianon. Esses parques se caracterizam pela proximidade a ruas e avenidas de 
alta densidade de tráfego. De fato, os teores de Pb e Cu, elementos associados ao tráfego, 
foram maiores nesses parques. Esses parques são também os mais antigos. Como se sabe, 
já há vários anos não se utiliza mais Pb na gasolina, mas a presença de Pb nos solos dos 
parques da região central poderia ser atribuída ao Pb acumulado no solo desde aquele 
período, quando se empregava o chumbo tetraetila como anti-detonante nos combustíveis 
veiculares. Os parques que apresentaram valores de concentração dos elementos 
estudados mais próximos dos valores orientadores da CETESB para solos limpos foram 
Carmo e Raul Seixas. 
 

 

 
Figura 1. Variação das concentrações (mg kg-1) de As, Ba, Cu e Pb nos parques estudados 
e Valores Orientadores para Solos (CETESB, 2005). 
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A:  Ibirapuera
B:  Aclimação
C:  Buenos Aires
D:  Alf. Volpi
E:  Luz
F:  Trianon
G:  Cid.Toronto
H:  R. Gáspari
I:  Chico Mendes
J:  Carmo
K:  Raul Seixas
L:  V. Remédios
M:  Guarapiranga
N:  R. Tavares
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A EPA, Região 9, publicou uma lista de valores alvos de remediação preliminares 
(Preliminary Remediantion Goals - PRG’s), para solos e para a via de exposição ingestão de 
solo (EPA, 2004). A ingestão do solo pode ocorrer de forma involuntária ou proposital. 
Inadvertidamente, pode-se ingerir solo aderido à pele ou aos dedos e, nesses casos, as 
crianças são especialmente vulneráveis. Elevadas concentrações de metais em solos de 
ambientes urbanos são sabidamente uma importante fonte de metais para crianças, que são 
mais susceptíveis aos efeitos deletérios dos metais nos solos, devido ao seu sistema 
nervoso em desenvolvimento e a alta taxa de absorção (Li et al., 2001). De acordo com a 
tabela da EPA, os SSL´s para As e Pb, para área residencial, via de exposição por ingestão 
de solo, são, respectivamente, 0,4 e 400 mg/kg. Observando-se a Figura 1, vemos que os 
valores encontrados para As em todos os parques estudados estão muito acima do SSL, o 
que caracterizaria, por esse critério, esses solo como alvo de remediação. No caso do Pb, 
somente o parque Buenos Aires estaria nessa situação.  
 
CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos neste estudo indicam que os solos de parques públicos de São Paulo 
apresentam níveis de concentrações dos elementos As, Ba, Cu e Pb maiores que os valores 
considerados como de referência para solos de São Paulo, de acordo com a CETESB. Os 
resultados permitem concluir que os elementos As, Cu e Pb têm uma forte indicação de 
origem antrópica, sendo os dois últimos originados das atividades do tráfego, principalmente 
nos parques da região central da cidade. Os altos valores de Ba encontrados sugerem 
origem natural. Os altos teores obtidos indicam um risco potencial à qualidade do solo e 
águas subterrâneas, com possíveis conseqüências para a saúde da população. 
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RESUMO  

A alteração hidrotermal inicial provocada durante as manifestações vulcânicas no Aptiano e a 
ação meteórica cíclica ao longo do tempo, induziram à quase completa alteração do traquito 
de Itapoama, produzindo um espesso manto de intemperismo. A caracterização da 
mineralogia foi obtida por difratometria de raios-X, indicando presença de esmectita, caulinita, 
goethita, hematita, quartzo, tridimita, muscovita e feldspato potássico. A química da alteração 
caracterizou acidez muito alta e capacidade de troca catiônica variando de baixa a média.   

PALAVRAS CHAVES:  Argilominerais; Capacidade de Troca Catiônica; Vulcanismo..  

ABSTRACT  

The initial hydrothermal alteration, caused by volcanic activity in the Aptian, associated with 
meteoric action over time, have led loan almost complete change in Itapoama’s  trachyte, 
producing a thick weathering mantle. The characterization of clay minerals was carried out 
through integrated studies of the X-ray diffractometry and scanning electronic microscopy 
which, together with chemical analysis, enabled the geochemical identification of this 
alteration.  

KEYWORDS: Clay minerals; Cationic Exchange Capacity; Volcanism.  

Introdução 
O traquito de Itapoama, bem como outras rochas vulcânicas que compõem a Província 
Magmática do Cabo-PMC (Figueiredo Filho,1980), apresenta-se diferencialmente alterado, 
mostrando dois tipos de ocorrências: afloramento bem preservado de maciço vulcânico (lava 
solidificada) e alterações com zoneamento tipo clássico (manto de intemperismo e saprólito).  
É provável que esses produtos de alteração sejam provenientes de profundas modificações 
intempéricas ao longo do tempo, tendo atuado como veículos principais os elementos 
exógenos (clima), a intensidade de lixiviação e o nível do lençol freático. 
Nas partes profundas do corpo traquítico, pode-se observar o estágio ainda primário de 
intemperismo diferenciado, com pórfiros de feldspato-K mostrando-se caulinizados, como 
caulim puro, típico de jazidas hidrotermais. Isto sugerindo que parte da alteração seja reflexo 
da ação de soluções hidrotermais durante o vulcanismo. Por outro lado, o espesso manto de 
intemperismo indica que a meteorização foi intensa e profunda, destruindo quase todos os 
minerais primários, gerando argilominerais como caulinita e esmectita,  e óxidos de ferro. 
1.  Materias e métodos 
Localizado na praia de Itapoama, litoral sul de Pernambuco, onde a precipitação média anual 
é de 2.000 mm e as temperaturas variam entre 24oC e 33oC, caracterizando clima tropical 



úmido, o aspecto geral do corpo traquítico é de derrame de lava, ocorrendo rocha em vários 
estágios de alteração, com porções muito pouco alteradas em profundidade, mas, 
predominantemente, com amplo manto de intemperismo. 
Foram coletadas amostras alteradas em diferentes locais, sendo encaminhadas ao Instituto 
Agronômico-IAC para análises químicas (pH, P, Ca, Mg, K, H+Al), após serem secas ao ar 
(TFSA), destorroadas e peneiradas (< 0,074 mm). Conforme metodologia empregada pelo 
IAC (Camargo et al.,1986), foram utilizados os seguintes extratores: pH (solução de CaCl2); P, 
K, Ca e Mg (resina); H+Al (solução tampão).  
Na caracterização das fases minerais presentes em amostras peneiradas para menos de 
0,074mm (# ABNT 200), foi utilizada a difratometria de raios-X pelo método do pó, através de 
difratômetro modelo XRD-6000, marca Shimadzu, de radiação CuKa ( = 1,542 Å), velocidade 
do goniômetro de 2o/min e passo de 0,02º.  
No estudo micromorfológico de amostras alteradas não deformadas e secas ao ar, de 
aproximadamente 1,0 cm3, foi utilizado microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo 
Philips-XL30-ESEM, utilizando-se neste trabalho aumento de 1000X. 
Dados químicos e mineralógicos do traquito inalterado e alterado, consultados da literatura 
(Borba,1975 e Figueiredo Filho,1980), forame utilizados no cálculo da Norma CIPW (programa 
KWare Magma,2008), e na comparação entre os resultados obtidos para as análises dos 
óxidos.  
3. Resultados 
3.1. Estudos petrográficos 
O traquito apresenta textura porfirítica em matriz muito fina, com pórfiros maiores e mais 
comuns de sanidina; e em segundo plano, fenocristais de plagioclásio (albita), além de 
grânulos e microfenocristais de aegirina-augita, biotita e opacos. Cristais de zircão e apatita 
aparecem isolados ou como inclusões em clinopiroxênios e óxidos de ferro. Calcita é 
encontrada como subproduto de transformação do plagioclásio e do clinopiroxênio, ou 
preenchendo pequenas fraturas e amígdalas. Quartzo é muito pouco comum, mas ocorre 
como micro-grãos primários isolados, ou na forma intersticial (de difícil reconhecimento), ou 
como filetes secundários. A matriz é constituída por micrólitos de feldspato, amplo material 
intersticial não identificável e opacos. Uma estimativa da MODA indicou a seguinte 
composição média: matriz (80 %), sanidina (8 %), opacos ( 3 %), plagioclásio (4 %), 
clinopiroxênio (3 %), biotita (< 1 %), quatzo (< 1 %), calcedônia (< 1 %) e carbonato (traço).  
3.2. Química de alteração 
Dados químicos das amostras estudadas estão na Tabela 1. Estes resultados indicam baixa 
capacidade de troca catiônica (CTC), acidez muito elevada, soma de bases baixa (SB) e um 
pouco mais elevada para a amostra 22G, além de valores baixos para H+Al. Os valores para 
potássio, cálcio e magnésio mostraram-se muito baixos, e apenas na amostra 22G é que 
potássio e magnésio apresentaram teor um pouco mais elevado. A saturação por bases (V%) 
também é muito baixa, onde mais uma vez a amostra 22G apresentou valor um pouco mais 
alto.  
    Tabela 1. Análise química para amostras de traquito alterado de Itapoama (cmolc dm-3) 

amostra pH P K Ca Mg H+Al   SB CTC V% 

PMC-22C 3,9 0,1 0,07 0,1 0,3 5,2 0,47 5,69 8 

PMC-22F 3,8 0,1 0,04 < 0,1 0,3 5,8 0,34 6,14 6 

PMC-22G 3,8 0,1 0,7 < 0,1 1,6 15,0 2,3 17,26 13 

 



Dados químicos consultados da literatura, indicaram que a alteração química do  traquito é 
zonar, do topo para a base, com perda expressiva em SiO2 (65,3 38,0 %), K2O ( 5,73 0,15 
%), Na20 (4,59 0,60 %), CaO (1,23 0,00 %) e MgO (0,32 0,01 %), e muito pouco 
expressiva em FeO (0,54 0,50 %) e MnO (0,07 0,02 %). No sentido inverso, houve 
sensível enriquecimento em Al2O3 (15,7 28,5 %), Fe2O3 (11,5 3,8 %), H2O

+ (0,95 12,50 
%) e H2O

- (1,0 7,0 %), com um leve aumento em TiO2 (0,26 1,00 %), com P2O5 

praticamente invariável.    

3.3. Difratometria  de Raios X 
A interpretação dos difratogramas obtidos em amostras muito alteradas, indicou a seguinte 
mineralogia: PMC1-22A – mineral esmectítico, caulinita, quartzo e feldspatos; PMC-22B – 
caulinita, quartzo, goethita e feldspatos; PMC-22C  – muscovita, caulinita, quartzo  e tridimita; 
PMC-22 – caulinita, quartzo, hematita e feldspato potássico.    

3.4. Microscopia eletrônica de varredura 
As pranchas 1 e 2 mostram aspectos da superfície de amostras indeformadas do traquito 
totalmente alterado. Prancha-1, cristais subidiomórficos e xenomórficos de caulinita, com até 
30 µm de comprimento. Prancha-2, cristais de caulinita idiomórfica a subidiomórfica de 
tamanhos variados (aumento 1000X).  

   

 

  Pranchas 1 e 2. Micrografia por MEV da superfície de amostras de traquito muito alterado.  

4. Discussões 
Os estudos petrográficos mostraram, efetivamente, muito pouco quartzo (< 1%), todavia a 
análise modal é muito pouco precisa em rochas vulcânicas de matriz muito fina, onde o 
conteúdo intersticial é praticamente desconhecido; enquanto a Norma CIPW, obtida pelo 
programa KWare Magma (2008), indicou 16,3% de quartzo. Isto mostra uma grande 
discrepância entre MODA e NORMA, indicando que a composição mineralógica da matriz é 
fundamental na classificação do tipo de rocha. 
Os dados geocronológicos indicaram que as rochas vulcânicas da PMC foram posicionadas 
num intervalo de tempo de 14 Ma, sugerindo um longo período de aquecimento geotérmico. É 
provável a ação de fluidos hidrotermais na época do vulcanismo, onde, num primeiro estágio 
de alteração, seria formada caulinita a partir dos pórfiros de sanidina, além da alteração inicial 
da rocha como um todo frente ao hidrotermalismo. Entretanto, tal processo teria que ser 
limitado ao pH=5 no tempo da formação da caulinita e que, depois, tenha havido mudança de 
pH na solução de intemperismo, haja vista que o tempo de vida da caulinitra é de 6 Ma (Nagy 
et al.,1990). As micrografias obtidas mostram cristais desordenados pouco desenvolvimento, 



sugerindo má formação, ou que são muito antigos e já sofreram intemperismo ao longo do 
tempo de vida.  
Valores baixos a intermediário da CTC indicaram que a rocha alterada foi submetida à intensa 
lixiviação, com uma mineralogia que representa fases avançadas de intemperismo (caulinita, 
hematita e goethita), muito embora a presença de esmectita indique que, localmente, porções 
da rocha sofreram menor grau de lixiviação. Isto é suportado pelas presenças de feldspato e 
tridimita; enquanto muscovita sugere ou neoformação, ou origem primária.  
O pH muito ácido representa uma situação dominantemente atual, indicando possível 
interagem entre solução do solo e fluidos percolantes no manto de intemperismo. A soma de 
bases reflete o nível de intemperismo que alcançou a rocha, indicando que em profundidade a 
rocha menos alterada pode preservar cátions potencialmente trocáveis. 
A sílica é muito pouco solúvel a pH< 6, isto sugere que o pH da solução de intemperismo teria 
que ser maior para justificar a forte variação negativa de SiO2; por outro lado, Al2O3 é quase 
insolúvel para pH entre 5 e 8, ficando na fase residual. Por outro lado, presença de caulinita 
desordenada limita os valores do pH em torno de 6. Nesta acidez e saturação em água, 
potassa e soda foram lixiviados da rocha.  

5. Conclusão 
O traquito foi submetido à ação de fluidos hidrotermais durante a fase de vulcanismo, 
formando caulinita a partir dos pórfiros de sanidina, e causando alterações intempéricas 
generalizadas na rocha. Uma segunda fase de alteração foi meteórica, diretamente 
influenciada pelo regime climático úmido em ciclos alternados ao longo do tempo.  
Com relação ao comportamento químico dessas alterações, o pH dominante deve ter sido em 
torno de seis, isto para justificar a forte lixiviação de sílica e a concentração de alumina e 
óxidos de Fe3+. Nesta acidez e saturação em água os cátions foram lixiviados.  
Valores baixos para a capacidade de troca catiônica indicam que a rocha foi intemperizada 
para fases finais como caulinita, goethita e hematita.   
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Resumo: 

Os solos das áreas envolventes a explorações mineiras estão em geral sujeitos a alguma espécie 

de contaminação, devida, por exemplo, à erosão e lixiviação dos materiais acumulados em 

escombreiras. É assim habitual efectuar estudos de geoquímica ambiental de forma a identificar e 

mapear os eventuais contaminantes. 

A Análise em Componentes Principais (ACP) revela-se uma metodologia estatística importante para 

a identificação de associações de elementos químicos, as quais podem ser interpretadas através do 

conhecimento pericial geológico/geoquímico, enquadrado no contexto da área de estudo. 

Esta técnica foi aplicada na área mineira de Aljustrel a amostras de solos, permitindo a identificação 

de 5 associações de elementos, duas delas indicativas de contaminação. 

 

Palavras Chave: Contaminação, Geoquímica Ambiental, Análise em Componentes Principais, 

Áreas Mineiras 

 

Abstract: 

Soils in the vicinity of mining exploitations are always subject to contamination, mainly due tailings 

erosion and leaching. Hence, it is important to perform studies of environmental geochemistry nature 

in order to identify and map the potential contaminants.  

Principal Component Analysis (PCA) is an important statistical methodology for identification of 

element associations, which can be interpreted through geological/geochemical expert knowledge, in 

the context of the case study.  

This technique was applied in the mining area of Aljustrel to soil samples, allowing the identification 

of 5 associations of elements, two of them indicative of contamination.   

 

Key-Words: Contamination, Environmental Geochemistry, Principal Component Analysis, 

Mining Areas 
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Introduction and methodology 

In mining areas where a significant amount of waste piles and important tailing ponds resulting 

from active or inactive mining exploitations occur, an important issue is how to differentiate 

associations of elements induced by contamination from those that are characteristic of the 

geological background. In order to approach this problem under a statistical perspective, groups 

of elements were identified by their high correlation with the axes produced by the Principal 

Component Analysis (PCA) of the matrix containing the concentrations of an array of elements 

assayed in a set of soil samples covering the area to be characterized in geochemical-

environmental terms. 

The groups of elements emerging from the above outlined procedure must be related with sub-

sets of samples where they are prevalent. The mapping of such areas allow the planning of 

eventual remediation procedures 

 

Aljustrel Geological Context 

The deposits of the Aljustrel mining area form two northwest trending belts that are hosted in 

felsic volcanic rocks of the IPB Volcano Sedimentary Complex (VSC). This unit is overlaid by the 

younger Flysch Group, also present in the mining region. 

North of Messejana fault, the Paleozoic basement rocks that host the deposits are cover by 

tertiary sediments of the Sado Basin. Locally basement rocks occur in uplift horst structures (vd. 

Fig. 1). 

The geology of the Aljustrel area has been described by Schermerhorn et al. 1987, Barriga & 

Fyfe. (1998), Relvas (1990), Dawson et al. (2003), Matos 2005, among others. 
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Fig. 1 – Simplified local geology of Aljustrel mining area with soil samples location. 

 

Statistical Treatment and Discussion of Results 

In order to characterize the pollution sources and the pattern of dispersion associated with 

contamination in the case study area, a geochemical/environmental sampling campaign was 

carried out. A total of 355 soil samples were collected, according with the spatial distribution 

depicted in Fig.1.  

The samples were prepared and the fine-grained (< 177 µm) fraction was submitted to 

multielemental analysis in an accredited Canadian laboratory (ACME Anal. ISO 9002 Accredited 

Lab-Canada). 

The concentrations provided by chemical analysis were arranged under the form of a matrix 

cross-tabulating n lines (samples or individuals) by p columns (elements or variables). This 

matrix was submitted to a PCA, in order to detect the main groups of elements that emerge from 

data (Li et al., 2009). The results of PCA that permit the interpretation of all variables are given in 

Fig. 2, referring to 5 axes that explain 78.7% of the original information. 
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Fig. 2 – Projection of variables in the four factorial plans of PCA. 

 

The interpretation of the previous figure led to the identification of 5 groups of variables, whose 

definition, characterization and geneses is:   

Group A – Fe, Sb, Cu, Pb, As, Bi, Sn – this assemblage of elements is strongly correlated 

among themselves and with the Axis 1. They have in common an accentuated positive 

asymmetric distribution, highlighted due to the presence outliers of elevated concentration. This 

group can be interpreted as an association of pollutants linked to brittle pyrite ore and other 

sulphide content tailings existing in the area. 

Group B – Ni, K, Rb, V, Cr, Al, Ba – this group, associated with the Axis 1, possesses equally 

contribution of Axis 2 (see Fig. 2). This is a group essentially related with the local geology, 

typically to the group of the Culm (shales and greywackes without any hydrothermal alteration). 
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Group C – Zn, Cd, Co – this is a group composed of heavy metals is associated to Axis 3. It is 

worth nothing that Cd and Zn are the elements with accentuated contaminant character, the last 

presenting very high values, well correlated with the Aljustrel sulphide ores.   

Group D – Mn, W, Mo – this group of elements is associated with Axis 4 and the elements are 

strongly correlated among them. The association Mn-W reveals contamination of urban origin, 

and the presence of Mo can be considered as an anomaly that can be explained by pH 

constraints. Mn also can be associated with Mn abandoned small mines, present in the Aljustrel 

hills.  

Group E – Na, Sr – this group, strongly related with Axis 5, constitutes a typical geological 

association. The group is not related with Group B elements due to natural lixiviated processes.   

PCA is a factorial method that has the advantage of allowing samples to be projected onto the 

same axes that are interpreted in terms of element concentrations (Pereira et al., 2003). 

Therefore, it is possible to map the potential contamination in the study area regarding which 

one of the identified contaminant groups, A and C (Fig. 3) by the coordinate of which sample in 

the correspondent axis. Since Group A is correlated with the positive semi-axis 1, the higher de 

coordinate more contaminant potential has the sample, the inverse occurs for Group C, since 

this Group is correlated with the negative semi-axis 4. 

Mapping the sample potential contaminat is useful, once it priovides guideance for soil 

remediation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 – Map of Group A and Group C type samples. 

 

Conclusions 

The results obtained in this study provide evidence that PCA is a useful tool for the identification 

of chemical element associations, which (when interpreted within the geological/geochemical 

context of the study area) allows an accurate preliminary assessment of the study area, in terms 

of its eventual contamination. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta resultados de uma avaliação da contaminação das águas fluviais 
por metais pesados em um trecho da bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais, entre as 
cidades de Três Marias e Pirapora. O objetivo da pesquisa foi investigar a presença e as 
concentrações dos metais pesados, auxiliando as pesquisas sobre as pressões e os 
impactos das atividades humanas nas águas fluviais da bacia. Foram coletadas amostras de 
água em 18 pontos no Rio São Francisco e afluentes. Realizou-se, então, a leitura dos 
metais totais, dissolvidos e no material particulado em suspensão, realizado com aparelho 
de ICP-OES. Para a avaliação dos níveis de contaminação foram utilizados os padrões da 
resolução do CONAMA 357/05 no calculo do fator de contaminação. Os metais Zn, Cd, Cu, 
Mn, Ni e Chumbo apresentaram altos níveis de contaminação das águas, superando em até 
30 vezes os valores permitidos. Os maiores fatores de contaminação foram encontrados 
para o Pb e o Cd. Como esses metais encontram-se na forma dissolvida, apresentam riscos 
ainda maiores aos seres vivos. Tendo em vista os níveis de contaminação encontrados, é 
necessário investigar as atividades-fonte dos metais pesados, fornecendo subsídios para o 
controle da qualidade da água. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Elementos Pesados, Contaminação, Água, Rio São Francisco. 

 
ABSTRACT 
This work presents results of the evaluation of contamination by selected heavy elements  in  
the San Francisco River basin between the cities of Três Marias and Pirapora. The objective 
of this research is to obtain informations of the element distribution and concentration to 
support a monitoring program. Water samples were collected in eighteen points on the São 
Francisco River and his tributaries and proceed to determination of the selected elements, 
dissolved and in suspension,by ICP-OES after lixiviation. For the evaluation of the 
contamination levels and the calculation of the contamination factor, the results were 
compared with CONAMA resolution 357. The metals Zn, Cd, Cu, Mn, Ni and Pb show high 
levels of contamination of the waters up to 30 times larger than allowed, The biggest factors 
of contamination were found for Pb and Cd, which are in dissolved estate and therefore bring 
higher risks to the alive beings. Tending in view the overall levels of contamination in the 
studies area  is absolutely necessary that the sources of these elements are localizes, 
mapped and controlled to supply a base the control of the quality of the water.  
   
KEY-WORDS: Heavy elements, water pollution, São Francisco River 
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INTRODUÇÃO 
 
 Os metais pesados referem-se a um grupo de elementos que apresentam densidade 
especifica e toxidade nos seres vivos. Uma característica desses elementos é a sua 
capacidade de bioacumulação na cadeia trófica e os seus efeitos deletérios em longo prazo. 
Dados os riscos que os metais pesados apresentam à saúde humana e animal, o 
conhecimento de suas concentrações nas águas fluviais apresenta destacada relevância 
científica, social e política. 
 O objetivo do trabalho é investigar a presença e os níveis de concentração de metais 
pesados nas águas fluviais do trecho citado, auxiliando o estudo das relações entre 
pressões humanas e seus impactos na qualidade das águas da bacia do rio São Francisco.  
A pesquisa também contribui para o incremento dos bancos de dados de qualidade das 
águas fluviais regionais e, conseqüentemente, para as iniciativas de monitoramento e 
proteção ambiental da área. 
 
 
ÁREA DE ESTUDO. 
 

A área de estudo localiza-se no norte de minas Gerais, no alto curso do Rio São 
Francisco, entre as cidades de Três Marias e Pirapora. A delimitação do segmento do Rio 
São Francisco levou em consideração a presença da represa de Três Marias, gerenciada 
pela CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais). O monitoramento da qualidade da água 
na Represa permite o estudo dos possíveis impactos à jusante. A cidade de Pirapora definiu 
um segundo limite, tendo em vista sua representatividade sócio-econômica regional e o 
contexto do uso do solo nos municípios de Pirapora e Buritizeiro. 

 A região de Três Marias tem sido foco de estudos de metais pesados desde a 
década de 90 quando Lundhamer et al (1993) constataram altos níveis de contaminação de 
Zinco no córrego consciência, afluente do Rio São Francisco, e  próximo a Três Marias.  

Pirapora caracteriza-se como pólo regional de industrialização com a presença dos 
setores metalúrgico e têxtil.  Entre as cidades de Três Marias e Pirapora, a região foi 
marcada pelas políticas desenvolvimentistas de 1960/70, com investimentos na área rural e 
a implantação das monoculturas de pínus e eucalipto. Atualmente, a área é marcada 
também por uma extensa produção de grãos como soja, milho e algodão, e a presença dos 
centros urbano-industriais. 

As Águas do Rio São Francisco têm sido usadas tanto para o abastecimento publico 
nos centros urbanos, como pela população ribeirinha em usos domésticos e produção 
agrícola e para a agropecuária regional. O setor agrícola na bacia está fortemente associado 
à disponibilidade hídrica do Rio São Francisco e seus afluentes, tendo importância 
destacada para a economia regional. 

Com a intensificação do uso do solo, o crescimento das demandas por recursos 
naturais e também das pressões humanas na bacia, crescem também os impactos 
ambientais e as preocupações referentes à qualidade das águas fluviais. Neste sentido, os 
níveis de contaminação por metais pesados são particularmente importantes devido aos 
riscos à saúde humana e animal. 
 
 
METODOLOGIA 
 

O levantamento dos dados e informações foi embasado na realização de trabalhos 
de campo, quando foram coletadas amostras de água e analisado o uso do solo.  Foram 



coletadas amostras de água em 18 pontos distribuídos entre o Rio São Francisco e alguns 
dos afluentes de ambas as margens. As amostras foram encaminhadas ao Centro de 
Pesquisa Manoel Teixeira da Costa (CPMTC), vinculado ao Instituto de Geociências da 
UFMG, onde foram realizadas a preparação e as leituras dos teores de metais pesados. 

Os metais pesados analisados foram escolhidos devido aos seus níveis de toxidade, 
à sua correlação a atividades humanas poluidoras e à sua ocorrência natural na região. Os 
metais Cádmio (Cd), Zinco (Zn), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Cobalto 
(Co) e Bário (Ba) podem esta associados às atividades de beneficiamento de Zn em Três 
Marias e às monoculturas com intenso uso de agrotóxicos no trecho estudado da bacia. 
Alumínio (Al), Manganês (Mn), Ferro (Fe) além do potencial de toxidade  atuam na adsorção 
dos metais aos sedimentos e MPS. 
  Para leitura do material dissolvido e do material particulado em suspensão foram 
preparadas duas amostras para leitura no ICP-OES. Foram filtrados 1000 ml de água em 
micropore de celulose 0,45µ, nos quais foi separado o material particulado em suspensão. 
Do volume filtrado, 30ml foram acidificados com HNO� a pH <2 e refrigerados até a leitura. 
Para leitura do Material particulado em suspensão os filtros foram abertos com água régia 
(3:1 HNO� +HCL) em chapa com temperatura entre 180° e 200°. Posteriormente o volume 
da digestão foi avolumado para 25ml e armazenados na geladeira até a leitura. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES. 
 
 Uma análise preliminar dos níveis de contaminação da água por metais pesados foi 
realizada considerando os padrões e limites presentes na legislação ambiental, 
especificamente a Resolução CONAMA 357 de 2005. O perfil de amostragem tem uma 
distribuição ao longo do seguimento com direção Sul/Norte de Três Marias a Pirapora com 
os pontos 1 a 18. 

 No trecho analisado da bacia do Rio São Francisco foi constatada a contaminação 
por Cd, Mn e Pb  ao longo de  todo o segmento. Além desses metais também foram    
encontradas contaminação para Zn e Ni  que  apresentaram maior variação entre os pontos.  
As contaminações para Cromo e Cobre foram bastante restritas; no entanto a presença 
desses elementos nos pontos 12 e 13 demonstra a interferência dos agroquímicos na 
qualidade da água do Rio São Francisco e afluentes 

Para quantificar o nível de contaminação das águas foi calculado o Fator de 
contaminação (Fc) descrita por Oliveira (2005). Com os valores do background para a área 
é possível calcular o FC pela a razão entre a concentração no ponto amostrado e o 
background, obtendo quantas vezes o metal analisado ultrapassa o nível de base da região.  

Neste estudo de contaminação da água superficial foram utilizados como background 
os Limites máximos estabelecidos pela Resolução do Conama 357 de 2005.  
 
Tabela 1: Fator de Contaminação Fc  dos Metais na água do Rio São Francisco e Afluentes. 

Ponto Al      Cr       Fe        Co        Cu       Cd        Mn       Ni       Zn        Ba       Pb        
1 0,09 0,13 0,01 0,10 1,17 18,20 1,25 1,89 0,97 0,60 13,45 
2 0,18 0,13 0,05 0,10 1,09 18,85 1,91 1,98 0,90 0,10 14,78 
3 0,25 0,13 0,38 0,10 0,96 20,55 3,73 1,88 0,92 0,41 16,20 
4 0,19 0,13 0,40 0,10 0,68 14,95 10,78 1,78 1,32 0,16 12,66 
5 0,33 0,13 0,21 0,10 1,24 19,55 5,58 2,18 1,16 0,17 15,93 
6 0,10 0,13 0,04 0,10 0,98 17,15 2,29 1,29 1,43 0,25 13,93 
7 0,04 0,13 0,01 0,10 0,09 9,90 2,43 0,93 1,31 0,41 3,51 
8 0,40 0,13 0,08 0,10 1,13 16,10 2,00 1,16 1,10 0,34 9,96 
9 0,04 0,13 0,01 0,10 0,09 9,90 6,58 0,93 1,31 0,27 5,08 



10 0,59 0,13 0,05 0,10 0,73 14,90 1,97 0,93 1,97 0,09 9,18 
11 0,04 0,13 0,14 0,10 0,72 14,85 1,44 0,93 8,31 0,10 8,78 
12 0,04 3,16 0,19 0,10 0,66 13,35 5,98 0,93 1,46 0,08 7,50 
13 0,04 0,13 0,06 0,10 1,73 13,28 1,67 1,01 1,39 0,05 7,04 
14 0,04 0,13 0,01 0,10 0,09 9,40 2,70 0,93 0,88 0,04 3,63 
15 0,04 0,13 0,03 0,10 0,43 11,45 1,92 0,93 1,59 0,02 5,96 
16 0,04 1,22 0,02 0,05 0,31 38,10 2,08 0,90 7,57 0,23 12,38 
17 0,04 0,13 0,62 0,10 0,22 9,40 3,52 0,93 1,21 0,26 3,53 
18 0,04 0,13 0,01 0,10 0,09 9,95 4,91 0,93 1,60 0,10 5,68 

 
 O Fc permitiu diferenciar a contaminação entre os elementos Cd, Pb e Mn que  

foram verificados em todos os pontos.  Os maiores valores foram para o Cd, que variou 
entre 9 e 38 vezes o valor permitido, e para o Chumbo, cujo fator de contaminação variou 
entre 3 e  16 vezes o valor máximo. Já os menores valores do Fc foram encontrados  para o 
Mn. Esses resultados demonstram uma situação preocupante quanto a esses elementos 
devido a toxidade do Pb e Cd nos organismos. Os demais elementos que apresentaram 
contaminação foram o Cu, Ni, Cr e Zn. Apesar de apresentarem os menores Fc, entre 1,1 e 
8, esses elementos são também problemáticos em relação aos organismos. 
  Al, Fe, Co, Cu, Mn, Ca e Zn tiveram sua maior fração associada ao material 
particulado em suspensão. O Ni e o Ba foram observados tanto em concentrações 
dissolvidas quanto adsorvidas ao MPS. O Cr apresenta um comportamento uniforme ao 
longo de todo o segmento com teores estáveis tanto dissolvido e no particulado em 
suspensão.  

A presença de uma grande quantidade de Al, Fe e Mn no material particulado em 
suspensão pode ser associada as concentrações dos metais pesados já que os hidróxidos 
de Al, Fe e Mn  podem adsorver os metais na coluna d’água, diminuindo a concentração na 
sua fração dissolvida. Os Teores de Pb e Cd verificados na parte dissolvida trazem ainda 
maior preocupação devido a sua toxidade aos ambientes aquáticos e a cadeia trófica, 
incluindo o homem, onde os efeitos da bio-acumulação são mais críticos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os resultados obtidos envolvendo as concentrações dos elementos ou o Fator de 
contaminação para os metais Zn, Cu, Cd, Mn e Pb alertam para a necessidade de se 
localizar e mapear exatamente as fontes de contaminação hídrica, além de se atentar para o 
risco que esta situação atual pode oferecer aos ecossistemas e à saúde humana. Outro 
fator importante para o desenvolvimento deste e de trabalhos futuros é a confirmação da 
eficácia e da acuraria dos métodos e técnicas aplicados. Portanto, os dados obtidos 
nortearão estudos com um maior nível de detalhamento com o objetivo de se entender os 
níveis de metais pesados encontrados, bem como o seu comportamento na bacia, 
possibilitando intervenções no sentido de proteger e melhorar a qualidade dessas águas. 
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RESUMO 

Contaminação de sedimentos de corrente por metais é comum e tem sido alvo de diversas pesquisas 
no mundo, com o objetivo de determinar o impacto ambiental. Somente o estudo da concentração 
total de metais nos sedimentos não é suficiente para uma avaliação realista da toxicidade presente. 
Dentre vários estudos recomendados para melhor avaliar o impacto ambiental dos metais, encontra-
se os ensaio de caracterização geoquímica da concentração de sulfetos voláteis por acidificação e de 
metais simultaneamente extraídos (SVA/MSE), que é utilizada para determinar a fração 
potencialmente biodisponível de metais. Sete amostras em duplicada foram coletadas nas margens 
do rio São Francisco próximo a uma planta metalúrgica de zinco no município de Três Marias MG. 
Ensaios de caracterização geoquímica do tipo SVA/MSE dessas amostras sugerem que, apesar da 
concentração de metais totais (Zn, Cd, Pb, Cu e Ni) estarem acima do Nível 2

1
 da Resolução 

CONAMA 344/2004, que classifica sedimentos, o potencial de biodisponibilidade de metais nessas 
amostras é relativamente baixo para seis das sete amostras. Esses resultados devem ser levados em 
consideração na decisão quanto à gestão dos sedimentos contaminados. 

PALAVRAS-CHAVE: metais; biodisponibilidade; sedimentos, SVA/MSE. 

ABSTRACT 

Sediment contamination by metals is very common and frequently researched world wide with the 
objective of assessing the environmental impact of these contaminants. Bulk metal concentration in 
sediments is not enough to assess the toxicity, therefore, it is recommended to proceed with other 
researches and essays. Determination of acid volatile sulfides and simultaneously extracted metals 
(AVS/SEM) is used to estimate the potential bioavailable fraction of metals in sediment. Seven 
samples in duplicate were collected from São Francisco River, near a zinc metallurgy plant, in the city 
of Três Marias (MG). The AVS/SEM results suggest that, although the bulk metal concentrations (Zn, 
Cd, Pb, Cu e Ni) are high in these samples (above TEL), six out of seven samples presented relatively 
low potential for bioavailability (uncertain toxicity). These results (or line of evidence) should be taken 
into consideration before deciding about the contaminated sediments management.  

KEYWORDS: metals; bioavailability; sediments, AVS/SEM.  

INTRODUÇÃO 

Contaminantes presentes em sedimentos de lagos, rios e reservatórios criam uma situação 

potencial para a degradação da coluna de água localizada acima destes sedimentos, 

mesmo quando a qualidade de água é considerada boa. Dessa forma, é imprescindível a 

compreensão do potencial de biodisponibilidade do contaminante. O objetivo principal desse 

trabalho é a caracterização da presença de sulfetos secundários em sedimentos do rio São 

Francisco localizado próximos a uma planta metalúrgica de zinco em Três Marias (MG). 

                                                
1
 Nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota (CONAMA 2004) 



 

METODOLOGIA 

Alguns cátions metálicos divalentes (Zn, Cd, Pb, Cu e Ni) por apresentarem uma constante de 

solubilidade (Ksp) pequena, a exemplo do Cd com log Ksp = -14,36 e do Cu com log Ksp = -

34,65, (Stumm e Morgan, 1996) são removidos da fração solúvel por precipitação dos 

sulfetos metálicos secundários (US EPA, 1991), de acordo com a reação: 

Me2+
(aq) 

 + S2-
(aq)            →        MeS(s)                                     (1) 

 

A concentração de sulfetos secundário do sedimento pode ser dimensionada pelo 

tratamento da amostra com HCl a frio na concentração de 1 mol/L (Di Toro et al., 1990), 

segundo a reação a seguir: 

4HCl (aq) + MeS(s)   →        Me2+
 (aq) + 4Cl-(aq) 

 + 2H2S(g)               (2) 
 

Dessa forma, os metais presentes nos sedimentos potencialmente não apresentaria risco 

se, em termos de concentração molar: 

Σ[SEM] - AVS ≤ 0; onde: 

Σ [SEM] = Somatória das concentrações molares de Zn, Cd, Pb, Cu e Ni; e  

AVS = Concentração de sulfeto extraído por HCl 1M. 

Coleta e análise 

As quatro amostras de sedimento e uma replicata foram coletadas para este estudo com o 

auxílio de uma draga de aço inox tipo Petersen de 20 kg, 10 L de capacidade e área de 

coleta de 928 cm2. As amostras foram coletadas da seguinte forma uma a montante da 

planta metalúrgica (PSF 01); duas em frente a planta (PSF 04 e PSF 06) e uma a 5 Km a 

jusante da planta (PSF 08). Elas foram identificadas e alojadas em potes de polipropileno 

com capacidade para 1 kg com tampas possuindo lacre e mantidas refrigeradas em caixas 

térmicas contendo gelo. 
 

A metodologia empregada para análise seguiu os procedimentos de “AVS-SEM” (USEPA 

821-R-91-100). Em resumo, o arranjo experimental desse método consiste de um balão de 

reação onde o sedimento é atacado por uma solução ácida, seguido por dois tubos 

receptores conectados seqüencialmente para capturar o sulfeto volátil extraído pelo ataque 

ácido (SVA). 

RESULTADOS 

Os valores encontrados de massa bruta e para os ensaios realizados de AVS/SEM são 

apresentados nas Tabelas 1 e 2. Os resultados apresentados aqui passaram por uma 

avaliação de controle de qualidade que incluiu análise de branco e replicata.  
 

Tabela 1 – Concentração de metais nos sedimentos amostrados 

Ponto de coleta Cd Cu Ni Pb Zn 
 mg/Kg (ppm) 

CONAMA 344/2004 – Nível 2 3,5 91,3 35,9 91,3 315 
PSF01 < 3,0 11,0 9,2 13,0 24,0 

PSF04 3,7 19,0 5,2 18,0 842 
PSF04 (replicata) 3,1 16,0 5,8 16,0 795 
PSF06 27,0 31,0 9,0 76,0 1.571 
PSF08 < 3,0 12,0 9,8 19,0 283 



Como referência, para comparação desses dados, utilizou-se os valores de SVA/MSE 

obtidos por Silvério (2003) em estudos realizados no reservatório de Rasgão, localizada no 

Estado de São Paulo e dados do rio Missouri (EUA), do porte do rio São Francisco, obtidos 

a jusante de uma planta metalúrgica de chumbo, através de estudos realizados por 

Chapman (2001) (Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Valores dos ensaios de SVA/MSE das amostras do R.S. Francisco e outras 

Ponto de coleta Cd Cu Ni Pb Zn S
2-

  (fcop) 
(MSE –

SVA)/fcop 

 µmol/g -  

PSF01 < 0,001 0,192 0,042 0,065 0,266 2,31   0,004  -388 

PSF04 0,039 0,376 <0,05 0,101 14,131 6,05   0,007  1196 

PSF04 (replicata) 0,040 0,285 <0,05 0,086 14,222 4,80   0,006  1595 

PSF06 0,266 0,574 0,099 0,409 25,172 7,30   0,007  2890 

PSF08 <0,001 0,173 <0,05 0,094 4,618 4,80   0,005  26 

Represa Rasgão* 0,02 0,87 0,65 0,37 9,6 36,0 - -24,70 
Rio Missouri** - 0,06 0,05 0,13 0,11 8,4 - -8,10 

Nota:  µmol. g
-1

 corresponde 10
-6 

mol por grama de sedimento 
          **  Dados de Silvério 2003 modificado 
          *** Dados de Chapman & Wang 2000. 

 

A divisão da subtração MSE-SVA pela fração de carbono orgânico particulado (fcop) 

somente ocorre se essa subtração for positiva, ou seja, se existir mais metais do que 

sulfetos secundários. Caso contrário, somente a subtração é realizada conforme o caso da 

represa Rasgão e do rio Missouri nos E.U.A. (Tabela 2). 

Interpretação dos resultados 

Para a interpretação dos resultados utiliza-se o fluxograma abaixo determinado pela US 

EPA (1991). 

 

 

Verificando os resultados obtidos em campo (Tabela 2) e analisando estes com o 

fluxograma acima, observa-se que as amostras coletadas em frente à planta metalúrgica de 

zinco (PSF 04 e PSF 06) apesar de apresentarem valores acima do Nível 2 da Resolução 

CONAMA 344/04, estas amostras apresentam toxicidade incerta. Ou seja, é necessária a 

determinação da toxicidade dessas amostras, por exemplo, através de ensaios específicos 



de ecotoxicidade para os organismos bentônicos presentes na região afetada ou 

biomonitoramento. Os resultados de diferentes ensaios podem ser ponderados de forma a 

se concluir sobre o potencial impacto à fauna aquática e bentônica, em um processo que se 

denomina balanço de evidências (Chapman, 2005). 

CONCLUSÕES 

Os ensaios geoquímicos de SVA/MSE são recomendáveis como testes complementares 

aos testes de determinação da concentração de metais totais em sedimentos (CONAMA 

344/04). Interpretados conjuntamente, esses resultados podem indicar o impacto que os 

metais nos sedimentos podem causar, embasando uma gestão responsável.  

 

Entretanto, os resultados aqui apresentados ainda não esclareceram quanto à toxicidade 

provável dos sedimentos, sendo necessários outros estudos complementares para um 

diagnóstico mais preciso. A continuidade dos ensaios de SVA/MSE é também 

recomendável. 
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RESUMO 
Três depósitos epitermais de idades similares (ca 600ma) foram estudados 
mineralógica e geoquimicamente e comparados entre si: Distrito Aurífero de Lavras do 
Sul (DALS) (Au, Cu), Mina do Camaquã (MC) (Cu, Au) e Torquato Severo (TS) (Au). 
Estes três depósitos estão localizados na parte sudoeste do Rio Grande do Sul no Sul 
do Brasil. Eles distam uns dos outros em torno de 50-80Km, possuem idades similares, 
mas estão encaixados em diferentes rochas hospedeiras. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depósitos Epitermais, Alteração Hidrotermal, Argilominerais. 
 
 
ABSTRACT 
Three epithermal deposits of similar age (ca 600ma) were studied on their mineralogy 
and geochemistry and compared between themselves: Lavras do Sul Gold District 
(LSGD) (Au, Cu), Camaquã Mine (CM) (Cu, Au) and Torquato Severo (TS) (Au). These 
three deposits are located in the south western part of Rio Grande do Sul state in south 
Brazil. They distance from each other around 50-80km, have similar ages but were 
hosted in different rock types. 
 
KEYWORDS: Epithermal Deposits, Hydrothermal Alteration, Clay Minerals. 
 

No DALS um estudo detalhado em filossilicados dioctaédricos (fengitas, ilitas e 

interestratificados ilita-esmectita) permitiu estabelecer uma zonação regional 

provavelmente associada com os níveis de erosão ligados a variações de temperaturas 

verticais (Bongiolo, et al., 2008). Os veios mineralizados cortam o Complexo Granítico 

Lavras e a sequência vulcanoclástica da Formação Hilário.  

Na MC várias gerações de cloritas (diagenética I e hidrotermal II e III, pelo 

menos) foram estudadas e concentradas com o objetivo de se obter informações de 



isótopos estáveis de O e H, temperaturas e fonte dos fluidos. Temperaturas entre 100-

150ºC foram obtidas para as cloritas I e II (politipo Ib (90º) e IIb, respectivamente), o que 

está coerente com as temperaturas obtidas para o quartzo, carbonatos e barita. Para a 

clorita III (veios tardios), temperaturas inferiores a 70ºC foram obtidas. O minério 

apresenta-se na forma de veios, vênulos e disseminações alojando-se em rochas 

sedimentares (arenitos e conglomerados, principalmente) da Bacia do Camaquã. 

Na região de TS a alteração hidrotermal é caracterizada pela ocorrência de 

brechas hidráulicas associadas com veios de quartzo e carbonatos que cortam rochas 

gnáissicas, graníticas e traquíticas estando associada a uma forte cloritização, 

sericitização e sulfetação (vênulos e alteração pervasiva). A alteração propilítica é 

observada em algumas áreas envelopando os veios e filões mineralizados.  

Este três depósitos epitermais mineralizados possuem um forte e diferente 

controle estrutural apresentando as seguintes direções gerais dos corpos mineralizados: 

EW para o DALS; NW para a MC e, NE-NS para TS. As rochas encaixantes não são as 

mesmas, mas o seu modelo metalogenético é similar. Em todos os três depósitos não 

foi possível definir se suas gêneses estão associadas a ambientes de baixa ou alta 

sulfetação. Eles mostram frequentemente ambas as características sugerindo diferentes 

fases no estado de oxidação dos fluidos associados à deposição dos metais (Au, Cu) 

em um período relativamente curto no tempo geológico. 
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RESUMO 
 
Os atributos geoquímicos e mineralógicos das fácies de alteração podem representar um 
importante indicador das diferentes evoluções do processo supergênico. Neste contexto, 
esse trabalho objetivou reconhecer as impressões geoquímicas e mineralógicas presentes 
em amostras de argilas isalteríticas e de degradação que melhor evidenciam sua evolução a 
partir do protólito. Para tal, foram realizadas análises químicas dos elementos Si, Al, Fe e Ti 
por Fluorescência de Raios-X e mineralógicas por Difratometria de Raios-X. Como 
resultado, observou-se a concentração absoluta dos elementos residuais Al, Fe e Ti 
acompanhado pela redução de Si das argilas isalteríticas para as argilas de degradação. 
Como o Al e o Ti são elementos de comportamento semelhante, a relação TiO2/Al2O3 é um 
bom parâmetro para diferenciação entre argilas isalteríticas de argilas de degradação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bauxitização; Argilas Isalteríticas; Argilas de Degradação, 
Ressilissificação. 
 
ABSTRACT 
 
The geochemical and mineralogical attributes of the alteration facies may represent an 
important index to understanding the evolution of the supergenic process. In this context, this 
study aimed to determine the geochemical and mineralogical parameters in isalteritic and 
degradation clay samples in order to study their evolution. Si, Al, Fe and Ti geochemical 
analysis by X-Ray Fluorescence and mineralogical analysis by X-Ray Diffraction were done. 
The results showed higher content in Al, Fe and Ti and lower of Si in the degradation clay, 
indicating an absolute concentration of residual elements. As Al and Ti have similar behavior, 
the TiO2/Al2O3 ratio, is a useful parameter to differentiate isalteritic clay from degradation 
clay. 
 
KEYWORKS: Bauxitization; Isalteritc Clays; Degradation Clays; Ressilissification.  
 
INTRODUÇÃO 

O histórico da descoberta e evolução dos conhecimentos sobre as bauxitas brasileiras 

(Melfi, 1997), revelaram que os estudos até agora efetuados se concentraram na região 

Amazônica e nas regiões sudeste e sul do Brasil. Recentemente, no final da década de 90, 

foi descoberta uma grande ocorrência de bauxita na região Centro-Oeste do Brasil, 

especificamente, na região de Barro Alto, Goiás, desenvolvida sobre anortositos e gabro-

anortositos da série vulcano-sedimentar superior do Complexo Máfico-Ultramáfico 

Acamadado de Barro Alto (Moraes et al., 2006). 



Encontram-se como componentes da bauxita, ou associados a ela, diferentes tipos de 

argilas cuja caracterização é fundamental para o detalhamento da evolução geológica e 

aproveitamento econômico dos corpos aluminosos. Isso ocorre porque os processos de 

alteração intempérica podem gerar produtos secundários diversificados, tanto do ponto de 

vista mineralógico, quanto morfológico, textural e estrutural. As argilas, por exemplo, podem 

ser originadas diretamente do intemperismo do protólito, sendo classificadas como 

isalteríticas, ou, ainda, serem derivadas da degradação da bauxita através do 

rejuvenescimento do perfil por meio da ressilissificação. Situar as argilas existentes nos 

perfis numa ou noutra situação é fundamental para a construção do modelo geológico e 

compreensão da evolução supergênica da reserva. 

A possibilidade de compreender a gênese das fácies argilosas torna-se maior se for 

considerado que as principais alterações intempéricas na comparação entre o material de 

origem e o produto final dizem respeito aos atributos químicos e mineralógicos, tornando a 

geoquímica e a mineralogia das argilas um importante indicador do processo supergênico. 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou reconhecer as impressões geoquímicas e 

mineralógicas presentes em duas amostras de argilas (uma isalterítica e outra de 

degradação) que melhor evidenciam sua evolução a partir do protólito, seja ela de forma 

direta, a partir do intemperismo de minerais primários, ou indireta, a partir da ressilissificação 

da gibbsita. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram selecionadas duas amostras de argilas: 1) Amostra A1 caracterizada como argila 

isalterítica sendo coletada no contato com o bedrock (anortosito), a 35 m de profundidade; 

2) Amostra A2 caracterizada como argila de degradação, sendo coletada a 14 m de 

profundidade. Tais amostras são representativas dos dois tipos de argila que se deseja 

caracterizar e, por isso, atendem aos objetivos deste trabalho.  

Foram realizadas análises químicas dos elementos totais Si, Al, Fe e Ti por fluorescência de 

Raios-X no Laboratório L.A Teixeira & Filhos S/C Ltda, localizado na cidade de Andradas, 

Minas Gerais. Teores de sílica reativa também foram determinados.  

A análise mineralógica foi obtida por Difratometria de Raios X (DRX) sobre amostra total e 

da fração argila. As lâminas da fração argila foram submetidas a saturação com Ca, Mg e Li 

e as lâminas analisadas à temperatura ambiente e saturadas com etileno glicol e aquecidas. 

Os resultados foram interpretados no software Jade 8.5 e padrões da literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra A1 tem cor esbranquiçada, com lineações avermelhadas e amarronzadas, 

marcando claramente a foliação reliquiar do anortosito. A amostra A2, apresenta-se rosada 



(5YR 8/4), maciça e com pequenos fragmentos de bauxita envolvidos pela massa argilosa, 

cuja transição entre os mesmos é gradual. No interior dos fragmentos observa-se, 

igualmente, pequenos cristais reliquiares de gibbsita envolvidas por argila rosada.    

A comparação dos dados geoquímicos (Tabela 1) mostra uma menor concentração em Al, 

Fe e Ti e, maior em Si, na Amostra A1 (argila isalterítica). Esse comportamento é 

corroborado pela análise mineralógica, que mostra ainda a presença reliquiar de gibbsita na 

amostra A2 (argila de degradação) e, da presença dos argilominerais caulinita, esmectita, na 

Amostra  A1 (argila isalterítica). 

No processo de bauxitização a transformação pode ser indireta, expressa pela seqüência: 

bissialitização → monossialitização → alitização, ou direta, através da formação de 

hidróxidos de Al, devido a lixiviação total de sílica (Pedro, 1964; Millot, 1964; Delvigne, 

1965). Se um novo input de sílica reabastece o sistema, seja pela lixiviação a montante ou 

por oscilações do lençol freático, ocorre uma degradação da bauxita, com a ressilissificação 

da gibbsita e sua transformação em caulinita.  

Desta forma os teores em Al refletem bem estas transformações. 

 

   Tabela 1 – Composição química em % dos elementos Al, Ti, Si e Fe das argilas A1 e A2 
Amostra % Al2O3 Tot. % TiO2 Tot. % SiO2 Tot. % SiO2 Rea % Fe2O3 Tot % LOI 

A1 32,5 0,03 46,8 25,3 2,0 17,4 

A2 45,6 0,1 20,3 15,3 7,6 24,9 

 

Como o Ti possui comportamento semelhante ao Al, com padrão de distribuição geoquímica 

similar ( Valenton 1972), a relação TiO2/Al2O3 pode ser utilizada para diferenciar argilas 

isalteríticas daquelas de degradação da bauxita. Assim, observando os resultados obtidos 

por essa relação, identifica-se um comportamento positivo em que os menores valores são 

destinados às argilas isalteríticas e os maiores valores às argilas de degradação.  O 

estabelecimento de um índice para essa relação é tarefa para trabalhos futuros. 

A SiO2 reativa, indica o conteúdo de sílica presente ligada à estrutura da caulinita e demais 

filossilicatos. Na comparação das amostras, observando a diferença entre SiO2 Total e SiO2 

reativa, percebe-se que os maiores valores estão correlacionados às argilas isalteríticas 

justamente pela sua composição mineralógica contemplar maiores quantidades de 

filossilicatos, incluindo argilo-minerais 2:1. Os produtos da subtração SiO2 Tot. – SiO2 R, 

respectivamente 21,3% para A1 e 5% para A2, diz respeito aos teores de sílica livre, na 

forma de quartzo conforme aponta a análise da fração total das amostras. Esses valores 

tendem a ser menores para as argilas degradadas em razão da maior remoção de sílica 

nesses ambientes e mineralogia prioritariamente gibbsítica e caulinitica. 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São considerados, a priori, bons indicares geoquímicos, sustentados pela análise 

mineralógica, para estudo do tipo de processo evolutivo das fácies argilosas (isalterítica ou 

de degradação): enriquecimento em Al e Fe; relação TiO2/Al2O3, composição mineralógica; 

conteúdo de sílica reativa e conteúdo de sílica livre. Recomenda-se a utilização conjunta 

desses parâmetros associados a outras análises químicas, mineralógicas e morfológicas. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo determinar a concentração de atividade de 
radioisótopos no fosfogesso de Imbituba (SC). Este material é comercializado pela indústria 
cimenteira, e também aplicado na agricultura. Entretanto, sua caracterização quanto ao risco 
radiológico ainda não foi feita. Amostras de fosfogesso foram coletadas em nove pontos 
georeferenciados na pilha gerada pela indústria. Para caracterizar as pilhas e avaliar a 
lixiviação de  radionuclídeos, as amostras  foram coletas nas profundidades de 0 a 20 cm, 
20 cm a 1m e  de 1m a 2m. As atividades de 226Ra, 228Ra e 40K encontradas no fosfogesso 
variaram entre 60 e 130 Bq.kg-1, 60 e 240 Bq.kg-1 e 80 e120 Bq.kg-1, respectivamente. As 
atividades de 226Ra e 228Ra foram superiores as do solo da área de referência. A mobilidade 
dos radionuclídeos no fosfogesso ao longo do perfil foi baixa. A concentração de atividade 
média do 226Ra foi 95 Bq.kg-1, Esse valor está bem abaixo do limite recomendado pela 
Agência Ambiental Americana, para sua aplicação na agricultura. 

 
   

.  
PALAVRAS-CHAVE : Radionuclídeos Naturais, Fosfogesso, Lixiviação   
 
 
ABSTRACT 
Activity of radioisotopes were determined in the phosphogypsum in Imbituba (SC). This 
material is marketed by the cement industry, and also applied in agriculture. However, its 
characterization as to the radiological risk has not been made. Samples of phosphogypsum 
were collected at nine points in the stack generated by the industry. To characterize the cells 
and evaluate the leaching of radionuclides, the samples were collected at depths of 0 to 20 
cm, 20 cm to 1m and 1m to 2m. The activities of 226Ra, 228Ra and 40K found in 
phosphogypsum ranged between 60 and 130 Bq.kg-1, 60 and 240 Bq.kg-1 and 80 E120 
Bq.kg-1, respectively. The activities of 226Ra and 228Ra were higher than the soil of the area of 
reference. The mobility of radionuclides in phosphogypsum along the profile was low. The 
mean activity of 226Ra was 95 Bq.kg-1, this figure is well below the limit recommended by the 
U.S. Environmental Agency, for its application in agriculture. 
 
 
KEYWORDS: Radionuclides, Phosphogypsum, Leaching 
 
 
INTRODUÇÃO 

 



A poluição por radionuclídeos naturais é um importante problema ambiental que tem 
atraído considerável atenção pública durante as últimas décadas. Como consequência do 
desenvolvimento industrial, a presença destes elementos em concentrações elevadas tem 
causado sérios danos ao meio ambiente. O crescimento da demanda por alimentos e bens 
diversos tem contribuído para uma maior concentração de indústrias com os mais diferentes 
objetivos, aumentando por sua vez as atividades humanas, como a industrialização, 
obtenção e consumo de energia, agricultura e urbanização, colaborando para o 
desenvolvimento dos grandes centros urbanos. Paralelo a esse desenvolvimento são 
geradas quantidades crescentes de resíduos, que já não são apenas sobras alimentares, 
dejetos e resíduos de atividades agrícolas, mais sim um complexo de produtos orgânicos e 
inorgânicos.  

O fósforo é um dos elementos essenciais na nutrição vegetal, fornecido para os 
grandes cultivos através de fertilizantes fosfatados, cuja matéria-prima é a rocha fosfática, 
de origem ígnea (apatita), sedimentar (fosforita) ou biológica (guano). O Brasil é o oitavo 
maior país produtor de rocha fosfática. 

Entretanto, a rocha fosfática apresenta na sua composição elementos radioativos 
naturais (Ioannides, 1997). Durante o processo de fabricação, o equilíbrio secular entre os 
radionuclídeos naturais é quebrado, e a literatura mundial acena que, durante o processo de 
fabricação do ácido fosfórico, estes radionuclídeos são distribuídos entre o ácido fosfórico e 
o subproduto do processo, o fosfogesso (FG). Portanto o presente trabalho tem como 
objetivo determinar a atividade de radionuclídeos no fosfogesso. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Foi utilizado no estudo um resíduo constituído, basicamente, de sulfato de cálcio 

hidratado, produzido pela Indústria Carboquímica Catarinense (ICC). Este resíduo, 
denominado de fosfogesso (Figura1) foi gerado no processo de fabricação do ácido fosfórico 
por via úmida.  

Amostras de 1000g de fosfogesso foram coletadas em 9 pontos georeferenciados 
em uma das pilhas da ICC, de acordo com a norma brasileira NBR-ABNT 10007 - 
“Amostragem de resíduos-procedimento” (NBR-ABNT, 1987) e denominados de P1 a P9. 
Para caracterizar o material da pilha e avaliar a lixiviação de radionuclídeos naturais para 
camadas mais profundas, os pontos de coleta foram amostrados nas profundidades de 0-
0,20m; de 0,20-1m e de 1-2m, denominados A, B e C, respectivamente; exceto nos casos 
em que a profundidade da pilha não permitiu. 

 

 
Figura 1. Pilha de Fosfogesso em Imbituba –SC. 

 
As amostras de fosfogesso foram submetidas inicialmente à secagem em estufa a 

75ºC, foram posteriormente destorroadas e passadas em peneiras de 2mm.  
Foi feita a caracterização radiológica das amostras de fosfogesso, utilizando-se a 

espectrometria gama. 



 O sistema de detecção empregado na caracterização radioativa das amostras foi 
composto por um detector de germânio hiperpuro, HPGe,tipo Ortec, para baixa energia e 
baixa radiação de fundo, com eficiência de 20% e 4096 canais. O detector foi calibrado 
utilizando-se uma fonte de 60Co. 

As amostras pré-tratadas de fosfogesso foram pesadas e dispostas em frascos de 
polietileno. Após a selagem hermética essas amostras foram mantidas em repouso por 30 
dias, para obtenção do equilíbrio radioativo das séries naturais. As amostras foram então 
submetidas à espectrometria gama direta. 

A concentração de atividade do 226Ra foi determinada em função das atividades 
médias de 3 fotopicos separados dos seus nuclídeos filhos: 214Pb em 295,21keV e 351,93 
keV; e 214Bi em 609,32 keV. O conteúdo de 228Ra foi determinado pela medida das 
intensidades dos fotopicos 911,07 e 968,90 keV do 228Ac. O 40K foi determinado pela 
transição gama de 1460,83 keV.  

O tempo de contagem estabelecido foi de 86.000 segundos. O programa utilizado 
para obtenção e gravação dos dados foi o Maestro/Ortec. Os espectros obtidos foram 
analisados empregando o programa de computador Aptec-NRC. 
 
 
RESUL T ADO S E DISCUSS ÃO  

As atividade de 226Ra, 228Ra e 40K encontradas no fosfogesso variaram de 60 a 130 
Bq.kg-1, 60 a 240 Bq.kg-1 e 80 a 120 Bq.kg-1 respectivamente.    Sendo a maior atividade de 
concentração encontrada para 228Ra nos pontos P2A, P3C e P9A que foi 240 Bq.kg-1, as 
menores concentrações tanto para 226Ra e 228Ra foram encontradas no ponto P4C, sendo de 
60 Bq.kg-1. 

Nos resultados apresentados na Tabela 1, observa-se que as amostras de 
fosfogesso analisadas apresentaram concentrações de atividade de 226Ra e 228Ra superiores 
aos valores determinados no solo da área de referência. 
 Avaliando-se a concentração de atividade de 226Ra por pontos, podemos verificar que  
não houve um comportamento homogêneo dentro dos pontos, em alguns pontos houve uma 
redução de 226Ra em profundidade, em outros o comportamento do 226Ra foi inverso e ainda 
houve casos em que a concentração de atividade não se alterou com a profundidade. O 
mesmo comportamento foi observado para 228Ra e 40K. Esses resultados preliminares 
indicam que, de maneira geral, a mobilidade dos radionuclídeos no fosfogesso foi baixa. 
 A concentração de atividade do 226Ra em média foi 95 Bq.kg-1, Esse valor está bem 
abaixo do limite recomendado pela Agência Ambiental Americana (EPA, 1988), para o uso 
de fosfogesso na lavoura, cujo valor é 370 Bq.kg-1. 
 Não existem limites de concentração de 228Ra e 40K no fosfogesso, abaixo dos quais 
seja liberada a sua utilização na agricultura. Contudo, eles foram considerados nesse 
trabalho, devido à sua alta toxicidade para o meio ambiente (LIV e LIPTÁK, 1997). 
 No presente estudo também foi estimado, de forma geral, que as atividades 
específicas de 228Ra foram mais elevadas que as atividades de 226Ra, este fato é atribuido a 
origem da rocha fosfática que produziu o fosfogesso, rochas de origem ígnea tem maior 
concentração de 232Th que de 238U, gerando assim maior concentração de seu filho 228Ra.  
 Em geral, o fosfogesso analisado no presente estudo apresentou valores de 
atividade específica média um pouco abaixo aos encontrados na literatura. Mazzilli et al 
(2000), medindo a concentração de radionuclídeos em fosfogesso nacional, obteve valores 
médios de atividade específica de 225 Bq.kg-1 para 226Ra. 
 Saueia et al (2006), analisando amostras de fosfogesso também nacional, encontrou 
valores de atividade específica de 228Ra variando de 29 a 273 Bq.kg-1. 

Os resultados radiométricos, da concentração de atividade dos radioisótopos, nos 
pontos de amostragem na pilha de fosfogesso de Imbituba e no solo de referência são 
apresentados na Tabela 1. Um latossolo amarelo da região próxima à pilha, em Imbituba, foi 
utilizado como Área de Referência. 

 
 



Tabela 1. Atividade de radioisótopos em fosfogesso, nos pontos amostrados na ICC. (Bq . kg-1) 
Amostra 226Ra 228Ra 40K 

P1A 0,7 ± 0,3 x 102 0,8 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P1B 0,9 ± 0,3 x 102 0,7 ± 0,2 x 102 0,8 ± 0,3 x 102 
P2A 1,1 ± 0,2 x 102 2,4 ± 0,2 x 102 1,0 ± 0,3 x 102 
P2B 1,0 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P2C 0,9 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P3A 0,7 ± 0,3 x 102 0,7 ± 0,1 x 102 0,8 ± 0,3 x 102 
P3B 1,0 ± 0,3 x 102 1,6 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P3C 0,9 ± 0,3 x 102 2,4 ± 0,2 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P4A 1,0 ± 0,6 x 102 1,7 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P4B 1,0 ± 0,4 x 102 2,2 ± 0,2 x 102 1,2 ± 0,3 x 102 
P4C 0,6 ± 0,3 x 102 0,6 ± 0,3 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P5A 1,2 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,4 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P5B 1,0 ± 0,2 x 102 2,1 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P5C 1,0 ± 0,1 x 102 2,2 ± 0,1 x 102 1,2 ± 0,3 x 102 
P6A 1,3 ± 0,2 x 102 2,3 ± 0,1 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P6B 1,1 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,1 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P6C 0,9 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 1,2 ± 0,3 x 102 
P7A 0,9 ± 0,2 x 102 2,2 ± 0,1 x 102 1,0 ± 0,3 x 102 
P7B 0,9 ± 0,2 x 102 2,2 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P7C 1,0 ± 0,2 x 102 1,7 ± 0,2 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P8A 0,9 ± 0,2 x 102 2,1 ± 0,1 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P8B 0,9 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 
P9A 1,0 ± 0,2 x 102 2,4 ± 0,1 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P9B 0,9 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 1,1 ± 0,3 x 102 
P9C 0,9 ± 0,2 x 102 2,0 ± 0,1 x 102 0,9 ± 0,3 x 102 

Área de Referência 0,2 ± 0,2 x 10 0,3 ± 0,1 x 10 1,1 ± 0,3 x 102 
Legenda:As letras colocadas após os pontos indicam a profundidade de coleta. 
 A = 0 – 0,20 m 
 B =  0,20 – 1,0 m 
 C = 1,0 – 2,0 m 

 
CONCLUSÃO 

As amostras de fosfogesso analisadas apresentaram concentrações de atividade de 
226Ra e 228Ra superiores aos valores determinados no solo da área de referência. 

A  mobilidade dos radionuclídeos naturais no fosfogesso, ao longo do perfil foi baixa. 
A concentração de atividade do 226Ra em média foi 95 Bq.kg-1, esse valor está bem 

abaixo do limite recomendado pela Agência Ambiental Americana (EPA, 1988), para o uso 
de fosfogesso na lavoura, cujo valor é 370 Bq.kg-1. 

O fosfogesso estudado apresentou maior concentração de atividade de 228Ra, em 
relação ao 226Ra, devido ao fato da rocha fosfática de origem ser ígnea. 
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RESUMO 
Concentrações de fluoreto de 0,7-0,8mg/L nas águas freáticas de região semi-árida em  
Minas Gerais são comuns. Os estudos mostraram que além de características químicas e 
mineralógicas provocadas por fases pedogenéticas úmidas passadas, os solos apresentam 
flúor em sua composição. Os latossolos vermelho-amarelos exibiram maior freqüência de 
flúor enquanto os latossolos vermelhos e cambissolos, as maiores concentrações.  
 
PALAVRAS CHAVES: geoquímica de solos, flúor, semi-árido 
 
ABSTRACT 
In the semi-arid region  of the Minas Gerais State phreatic waters with fluorine concentration 
up to  0.7 to 0.8 mg/L-1 can be easily encountered.  This study showed that besides the 
chemical and mineralogical characteristics which were originated from humid pedogenetic 
past phases, fluorine is present in the soil composition as well.The red-yellow oxisols present 
the highest fluorine frequency, while red oxisols and cambissols present the highest 
concentrations.  
 
KEYWORDS: soil chemistry; fluorine; semi-arid 
 
INTRODUÇÃO 

Na região norte de Minas Gerais, estudo regional de Velásquez et al. (2007) 

mostraram concentrações anômalas de fluoreto em águas subterrâneas profundas 

associadas à presença de fluorita em rochas carbonáticas do Grupo Bambuí. 

Concentrações relativamente elevadas em águas freáticas (0,7-0,8mg/L) foram registradas 

no município de São Francisco (Velásquez et al. 2003) e em Verdelândia, Varzelândia e 

Jaíba (Velásquez et al. 2009). Este trabalho visa mostrar as características químico-

mineralógicas dos solos destacando a presença do F- em sua constituição nestes três 

municípios, contribuindo para elucidação de possíveis contribuições no enriquecimento do 

elemento às águas freáticas. 

METODOLOGIA  
Para coleta e análise dos solos selecionou-se os seis pontos a seguir, representativos 

das classes de solos ocorrentes na área, sendo 2 perfis de Latossolos Vermelho-Amarelos, 

2 de Latossolos Vermelhos e 2 de Cambissolos, em profundidades variando de  0 até 600 

cm, totalizando 25 amostras.  

Foram analisadas: a química de óxidos por meio de espectrômetro de FRX por 

dispersão de energia; mineralogia dos solos pela DRX (pelo método do pó); flúor total 

através de solução do material e leitura por potenciometria de íon seletivo de carbono. Para 



os íons Al3+, Ca2+, Mg2+ utilizou-se KCL como extrator e para P, K, empregou-se solução 

extratora Mehlich, sendo Al3+ e P analisados pelo método colorimétrico, K por fotometria de 

chama e Ca2+, Mg2 por Espectrofotometria de Absorção Atômica. A análise granulométrica 

foi feita através do método de pipeta adaptado.  

 
CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

A área abrange os municípios de Jaíba, Verdelândia e Varzelândia, posicionados entre 

os paralelos 14º58'02" S e 15º47'22"S e os meridianos 43º18'33"W e 44 º05'21"W. 

A precipitação média regional foi de 789,8 mm entre 1996-2006 e a temperatura média 

25ºC. O clima é classificado como semi-árido, de acordo com índice de aridez de Matter 

(1974). O balanço hídrico por Thornthwaite-Matter (1955) mostra deficiência de 595mm/ano, 

com ausência de excedente hídrico. O volume precipitado é suficiente apenas para a 

reposição da capacidade de armazenamento do solo, o que é corroborado pela ausência de 

infiltração efetiva nos infiltrômetros instalados em 6 regiões de topo (Velásquez et al. 2009).   

Ocorrem na área rochas carbonáticas do Grupo Bambuí representado pelas unidades, 

da base para o topo: Fm. Lagoa do Jacaré, constituída por intercalações de calcarenitos e 

calcirruditos, siltitos e margas; Fm. Serra da Saudade, composta de siltitos, metassiltos e 

argilitos e Fm. Três Marias, composta de arcósios, e raros argilitos. 

A área se insere dentro do contexto da Depressão Sanfranciscana, caracterizada por 

extensas áreas aplainadas com cotas variando de 400 a 500 metros de altitude e grande 

desenvolvimento de feições endocársticas, especialmente dolinas, uvalas e poljés. A baixa 

pluviosidade e elevado grau de carstificação promove uma rede fluvial pouco desenvolvida, 

apresentando apenas rios efêmeros e apenas o Rio Verde Grande como perene. 

Ocorrem latossolos vermelhos quando assentados sobre rochas carbonáticas e 

vermelho-amarelos quando desenvolvido sobre as coberturas detríticos-lateríticas. 

Cambissolos e Neossolos Litólicos são localmente freqüentes sobre calcários, e siltitos, 

além de Neossolos Flúvicos ao longo das planícies de alagamento do rio Verde Grande. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Praticamente todos os solos apresentaram textura média, mesmo os de origem 

carbonática, isso principalmente em função da mineralogia, onde os solos apresentam como 

constituinte principal o quartzo, sempre com ocorrências superiores a 30%. Nos 

cambissolos, o segundo mineral mais comum foi a caulinita, seguido de goethita, hematita e 

microclina. Já nos latossolos vermelho-amarelos a mineralogia foi similar à dos cambissolos, 

mas com presença minoritária do rutilo. Nos latossolos vermelhos além de teores maiores 

de caulinita que em outros perfis, face à constituição das rochas carbonáticas que originam 

o solo, também foi observada gibsita em algumas amostras, indicando lixiviação local mais 



intensa. Registrou-se grande variedade de óxidos e hidróxidos de ferro como goethita, 

hematita e magnetita, além de microclina, muscovita e rutilo. 

Apesar de se tratar de terreno carbonático, a latossolização (propiciada em épocas 

passadas, uma vez a que a condição semi-árida atual não permitiria tal processo), 

influenciou nos valores atuais de parâmetros como pH, óxidos de alumínio e ferro e m 

(saturação de Al), especialmente nos latossolos vermelho-amarelos, embora amostras de 

latossolos vermelhos também exibem tais características (Tabela 1). Nos cambissolos isso é 

menos observado, já que ainda mantém forte influência do material de origem, como pH  

mais elevado, teores maiores de Ca e SB (soma das bases) e V (sat. de bases) elevados, 

com a maioria das amostras de caráter eutrófico.  
Tabela 1: Química dos solos da área pesquisada 

Pa râ m e tr o u n id ad e Cam b isso lo L ato sso lo  V e rm elh o -Am a re lo L ato sso lo  V e rm elh o
M éd ia M ínim o Max im o DP M éd ia Mín im o Max im o D P Mé dia M ínimo Max im o D P

A l2 O3 % 2 5, 51 1 2, 64 3 6, 00 9 ,24 27 ,41 2 0,8 7 3 2, 54 4,2 9 31 ,03 2 4,7 4 35 ,90 3 ,4 3
C aO % 0, 28 0, 04 0, 71 0 ,20 0 ,06 0,0 0 0, 18 0,0 6 0 ,14 0,0 1 0 ,33 0 ,1 2

F e2O 3 % 5, 48 1, 99 9, 71 2 ,97 3 ,58 2,0 3 5, 18 1,2 8 8 ,87 5,2 2 11 ,81 2 ,7 6
K2 O % 0, 47 0, 14 1, 00 0 ,31 0 ,22 0,0 8 0, 84 0,2 6 0 ,55 0,2 0 0 ,93 0 ,2 0
M nO % 0, 10 0, 01 0, 42 0 ,12 0 ,06 0,0 1 0, 13 0,0 5 0 ,08 0,0 1 0 ,17 0 ,0 8
S iO 2 % 5 5, 90 3 2, 10 8 1, 00 20 ,56 60 ,45 5 1,1 0 6 9, 20 7,1 9 43 ,14 3 0,9 0 58 ,72 12 ,0 9
TiO 2 % 1, 15 0, 59 1, 87 0 ,55 1 ,07 0,7 6 1, 37 0,2 2 1 ,63 0,9 7 2 ,29 0 ,5 6
p H 6, 88 6, 10 8, 10 0 ,58 5 ,08 4,4 0 6, 90 0,7 7 5 ,29 4,4 0 6 ,70 0 ,7 5

H +A l c m ol/carga/ dm 3 1, 24 0, 99 1, 61 0 ,22 3 ,31 0,8 0 6, 03 1,8 7 2 ,66 1,3 5 3 ,70 0 ,7 8
A l3+ c m ol/carga/ dm 3 0, 02 0, 01 0, 07 0 ,02 1 ,40 0,1 0 2, 71 0,9 8 0 ,62 0,0 1 1 ,49 0 ,6 6
C a2+ c m ol/carga/ dm 3 6, 18 2, 34 1 2, 18 4 ,10 0 ,50 0,1 7 0, 93 0,3 0 3 ,09 0,0 7 6 ,56 2 ,9 5
M g2 + c m ol/carga/ dm 3 3, 36 0, 44 6, 43 2 ,23 1 ,37 0,1 0 5, 21 1,9 2 1 ,45 0,5 7 2 ,77 0 ,6 7

P mg /d m3 2, 97 0, 20 6, 90 2 ,55 0 ,46 0,2 0 1, 50 0,4 6 0 ,85 0,2 0 2 ,60 1 ,0 3
K mg /d m3 4 9, 30 1 6, 00 15 1, 00 44 ,42 31 ,63 1 0,0 0 11 5, 00 3 5,0 6 53 ,63 5,0 0 3 40 ,00 ## ##

S B c m ol/carga/ dm 3 9, 67 3, 43 1 4, 40 3 ,32 1 ,95 0,3 5 6, 16 2,1 5 4 ,67 0,6 6 9 ,48 3 ,2 3
T c m ol/carga/ dm 3 1 0, 91 4, 45 1 5, 96 3 ,47 5 ,25 3,5 7 6, 96 1,2 0 7 ,33 3,6 5 12 ,38 2 ,8 6
t c m ol/carga/ dm 3 9, 69 3, 44 1 4, 41 3 ,32 3 ,33 2,0 7 6, 17 1,4 0 5 ,29 2,1 5 9 ,50 2 ,6 4

m % 0, 25 0, 07 0, 80 0 ,22 51 ,03 0,1 6 8 8, 68 3 4,1 0 21 ,60 0,1 3 69 ,31 26 ,1 2
V % 8 7, 62 7 7, 08 9 1, 81 4 ,27 34 ,78 5,4 3 8 8, 53 3 1,7 7 56 ,32 1 8,0 4 85 ,41 24 ,8 6

Química do flúor 
Constatou-se a presença do flúor em 5 dos 6 perfis de solos, totalizando 11 

amostras, com teores de >100ppm-380ppm, e a maioria próxima da média global de 

220ppm para solos derivados de calcários (Sparks 2003). A classe de solo que teve maior 

média de concentração e maior frequência de ocorrência foi a do Latossolo Vermelho-

Amarelo, aparecendo em 5 das 8 amostras analisadas (Tabela.2), mas as maiores 

concentrações foram detectadas nos Latossolos Vermelhos (380ppm) e Cambissolos 

(350ppm). 

Tabela 2: Síntese das concentrações de flor nas classes de solos analisadas 

Amostras Teor (ppm) 
Classe de solo 

Analisadas Detectadas Média Geral Mínimo Máximo 
Cambissolo 9 3 60 <100 350 

Latossolo Vermelho-Amarelo 8 5 117 150 230 

Latossolo Vermelho 8 3 90 200 380 
Apesar de não apresentar correlação estatística direta com outros parâmetros, 

pondera-se que a classe Latossolo Vermelho-Amarelo é que apresenta os maiores valores 

de Al3+ e m e a classe com menor SB e isso explica essa maior constância do flúor nesse 



solo que pode ser explicada pela maior facilidade do elemento em formar complexos com 

alumínio em pH~5 (WHO, 2002), como no presente caso. Corroborando a hipótese de 

adsorção do flúor pelos solos, Velásquez et al. (2009) simulou infiltração com água 

enriquecida em flúor e os resultados mostraram sua adsorção ao longo do perfil estudado. 

Já a maior concentração de flúor registrada nos Latossolos Vermelhos pode ter influência da 

presença mais elevada de cálcio, que em pH mais elevados também complexa com Ca2+, 

além do  registro do mineral primário muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2, que  pode apresentar 

teores de até 2 % de flúor (Koritinig, 1972 apud Marimon, 2006).

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Além de apresentar características propiciadas pelo material de origem, os solos 

exibem indícios de processos de latossolização pretérita em sua formação. Observou-se 

que todas as classes de solos analisadas apresentaram flúor em teores considerados 

normais a ligeiramente mais elevados para solos oriundos de calcários. A constituição 

química e mineralógica em todas as classes de solos podem ter influenciado a presença do 

flúor na sua constituição, principalmente devido a presença de Al3+ e pH mais baixos e Ca2+ 

e pH mais alcalinos nos Latossolos Vermelhos e Cambissolos.  

Apesar das ocorrências de F- nas águas freáticas, a ausência de inflitração direta não 

permite concluir que o flúor proceda da lixiviação dos solos, já que as amostras de solos 

analisadas foram provenientes de regiões de topo. Os estudos prosseguem visando elucidar 

a ocorrência das concentrações de F- nessas águas, baseado num modelo de recarga 

localizada, a partir de transbordamento de rios enriquecidos em F ---. 
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RESUMO 
O magmatismo pós-colisional precoce do Ciclo Brasiliano no sul do Brasil (ca. 630-
620 Ma) comporta sucessivos pulsos graníticos sintectônicos, em geral vinculados a 
magmas derivados do manto, que se expressam como enclaves microgranulares 
máficos, diques sinplutônicos e corpos dioríticos sincrônicos..Biotita-granitóides 
porfiríticos de matriz heterogranular, dispostos em diferentes segmentos do Cinturão 
de Cisalhamento Sul-brasileiro representam o magmatismo sintectônico ao mesmo, 
mostrando diversos graus de deformação, de alta (Granitóides de Quatro Ilhas) a 
baixa (granitos Rio Pequeno e Paulo Lopes). As estruturas de macro- e microescala 
dos granitóides refletem diferentes estágios de deformação do mush, estendendo-se 
até o estado sólido com o decréscimo de temperatura. Os granitóides são álcali-
calcicos a calcioalcalinos alto K, metaluminosos a fracamente peraluminosos, e 
magnesianos. Todas as suites mostram amplo intervalo de sílica (64-78%) e altos 
conteúdos de álcalis (6-9%). Diferenças nos conteúdos de elementos traço 
importantes como Ba, Rb, Nb e Zr sugerem que reservatórios crustais e/ou 
processos distintos estiveram envolvidos na gênese das diferentes suites graníticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  pós-colisional, magmatismo sintectônico, calcioalcalino, 
granito. 
 
ABSTRACT 
The early post-collisional magmatism of the Brasiliano Cycle in southern Brazil (ca. 
630-620 Ma) includes successive pulses of syntectonic granites often associated to 
mantle-derived magmas, as expressed by mafic microgranular enclaves, synplutonic 
dykes and coeval dioritic bodies. Porphyritic biotite granitoids with heterogranular 
matrix are the most expressive magmatism related to different segments of the South 
Brazilian Shear Belt, showing diverse degrees of deformation, ranging from high 
(Quatro Ilhas Granitoids) to low (Rio Pequeno and and Paulo Lopes granites). Their 
macro- and microscale structures reflect the different deformation stages of the 
mushes, extending to the solid state with the decrease of temperature. The 
granitoids are alkali-calcic to high-K calc-alkaline, metaluminous to slightly 
peraluminous and magnesian. All suites cover a wide silica range (64-78 wt%) and  
have high alkali contents (6-9 wt%). Differences in the contents of key trace elements 



such as Ba, Rb, Nb and Zr suggest that contrasted crustal reservoirs and/or 
processes were involved in the genesis of the different granite suites. 
 
KEYWORDS: post collisional, syntectonic magmatism, calc-alkaline, granite. 
 
GEOLOGIA  

O estágio pós-colisonal de idade neoproterozóica da região leste de Santa Catarina, sul 

do Brasil, comporta sucessivos pulsos graníticos, vinculados espacial a temporalmente ao 

Cinturão de Cisalhamento Sul-brasileiro (CCSb) (Bitencourt e Nardi, 2000). A fase precoce 

do magmatismo pós-colisional do cinturão granítico é frequentemente vinculada a zonas de 

cisalhamento de direção ENE e de baixo ângulo de mergulho, que controlam o 

posicionamento de biotita granitos e granodioritos porfiríticos. As relações de campo 

definem uma ordem cronológica dos eventos magmáticos, onde os plútons graníticos 

representam diversos pulsos magmáticos que foram intrudidos por magmas híbridos e 

máficos antes de sua completa cristalização. Neste contexto, os granitóides porfiríticos da 

região de Porto Belo (GQI), Camboriú (GRP) e Garopaba (GRP) representam associações 

sieno- a monzograníticas, com alguns termos granodioríticos, dispostos em diferentes 

segmentos do CCSb. Apatita, titanita e zircão são minerais acessórios comuns aos três 

grupos, alanita restrita ao GPL e GRP e epidoto primário restrito ao GRP. O caráter 

sintectônico destes granitóides é apontado pela presença de foliação magmática bem 

desenvolvida, algumas vezes acompanhada por deformação do estado sólido, bem como de 

microestruturas como subgrãos com padrão tabuleiro de xadrez em quartzo e recristalização 

de feldspatos. Contudo, o caráter não penetrativo das zonas miloníticas, e o 

retrabalhamento de estruturas primárias pela ação do fluxo magmático aponta para intrusão 

sob condições de baixa deformação. 

 



 
Figura 1. Principais unidades geotecônicas do sul do Brasil. a) Compartimentação geotectônica da 

Província Mantiqueira e b) Compartimentação tectônica do Escudo Catarinense, segundo Bitencourt 
(1996). Os números indicam as ocorrências estudadas: 1 – GRP, 2 – GQI e 3 - GPL. 

 

GEOQUÍMICA  

Os granitóides porfiríticos estudados mostram amplo intervalo de sílica, que se estende 

de 64 a 75%, sendo o máximo de sílica (até 78%) atingido apenas pela facies leucogranítica 

dos GQI. O índice de saturação de alumínio (ISA), entre 0,95 e 1,04, define o caráter 

metaluminoso a fracamente peraluminoso. O #Mg médio é de 20-30 com ocorrências mais 

elevadas (~40) para todo o grupo, classificando-os com magnesianos segundo o critério de 

Frost et al. (2001). Tendências de evolução contínuas e típicas para suites granitóides são 

bem definidas para os os elementos maiores nos GPL e GRP e menos evidentes nos GQI.  

Observam-se diferenças sistemáticas nos conteúdos dos elementos LILE e HFSE dos 

três grupos, mais destacadas no GRP, que apresenta os mais baixos teores de Rb e a mais 

alta razão Ba/Sr (Fig.2) e teores de Nb e Zr. Em todos os plútons, Ba, Sr, Nb e Zr mostram 

correlação negativa com SiO2, sendo os maiores conteúdos destes elementos do GRP. Os 

padrões de ETRs do GRP são os mais fracionados ((La/Yb)N= 30-65)), enquanto GQI e 

GPL, que mostram importante variação na razão (La/Yb)N (25-50 e 7-11, com uma amostra 

em e 30, respectivamente) se diferenciam pelo fracionamento dos ETRP (Fig.3). Os 

spidergrams destacam o enriquecimento em LILE, Th e U de todo o conjunto, com destaque 

para anomalias negativas de Nb, Ta, Sr, Ti e, especialmente no GPL e no GQI, também de 

Ba.  



 
Figura 2. Razão Ba/Sr para as amostras estudadas.    Figura 3. Padrões de ETR normalizados 

pelo condrito (McDonough. & Sun, 1995). 
Campo-GQI, linha cheia-GPL e linha 
pontilhada-GRP. 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do magmatismo pós-colisional precoce, de caráter sintectônico, no sul do 

Brasil tem mostrado contribuição de material mantélico nas fontes de associações de rochas 

graníticas e máficas sincrônicas, indicativo de uma importante acresção vertical durante este 

período. Trabalhos recentes (e.g. Florisbal et al. 2009 e Fontana, 2008) têm revelado que 

magmas de afinidade toleítica participaram de modo efetivo na gênese desses granitos, que 

seriam produtos de sua diferenciação associada a diferentes graus de contaminação crustal. 

Por outro lado, algumas ocorrências dos biotita granitóides porfiríticos deste mesmo estágio 

não mostram evidências diretas de magmas mantélicos sincrônicos.  

As importantes diferenças geoquímicas observadas entre os três conjuntos estudados 

sugerem derivação a partir de distintos reservatórios crustais e/ou processos evolutivos 

globais diversos. Em particular, as características geoquímicas do GRP (mais alto Zr, Nb, Ta 

e ETRL; mais baixo #Mg, Rb, Cs e Th) sugerem afinidades mais próximas às de granitos 

intra-placa.  
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RESUMO 

As principais jazidas de bentonitas da região de Boa Vista, Paraíba, estão sendo estudadas quanto 
as características de afloramento, composição mineralógica e química. O perfil típico é formado por 
seqüências vulcanossedimentares em que as fácies argilosas estão depositadas diretamente sobre 
rochas do embasamento de granito gnaisse, arenitos, ou ainda vulcanitos em situação discordante. 
Sobre a seqüência argilosa, deposita-se uma seqüência sedimentar siliciclástica composta por 
arenitos com estratificação cruzada típica de ambiente fluvial seguido por aglomerados vulcânicos 
com fragmentos de vidro e vulcanitos considerados de idade Terciária. Cada fácies do perfil foi 
amostrada e investigada através de difratometria de raios-X, espectrometria do infravermelho e 
análises químicas. Estudos mostram que as bentonitas são constituídas por esmectita altamente 
dominante e minerais associados como quartzo, cristobalita e feldspato. As rochas vulcânicas são 
classificadas como basálticas subalcalinas. A esmectita é uma montmorillonita aluminosa dioctaédrica 
de composição rica em ferro, mas não é nontronita pela baixa substituição de silício por alumínio no 
tetraedro. Os estudos de mineralogia estão sendo aprofundados e estendidos para esta e outras 
jazidas desta localidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Bentonita, esmectita, Boa Vista, Paraíba. 
 

ABSTRACT  

The main bentonite deposits of Boa Vista region, Paraiba State, are being studied using field work, 
mineralogical and chemical composition. Typically, profile is formed by a volcano sedimentary 
sequence where a discordant clay facies are directly deposited on granite gnaisse embasement rocks 
and sandstones or on volcanic rocks. Following clay facies there is a siliciclastic sedimentary 
sequence formed by sandstone with cross-stratification indicative of fluvial environment and volcanic 
agglomerates with glass fragments and volcanic rocks which age was considered to be Tertiary. Each 
facies of the profile was sampled and mineralogy was studied by X-ray diffraction, infrared 
spectroscopy and chemical analisys. Mineralogical studies show that bentonites are constituted by 
pure smectite and minor quartz, cristobalite and feldspar. The volcanic rocks are classified as 
subalkaline basalts. The smectite is dioctahedrical aluminous montimorillonite with Fe-rich 
composition, but it is not a nontronite because the low substitution of silicon by aluminum in the 
tetrahedral. The mineralogical studies are being improved and expanded to others quarries in that 
locality. 

KEYWORDS:  Bentonite, Boa Vista, smectite, Paraíba 

 



Boa Vista – Paraíba apresenta as maiores jazidas de bentonitas conhecidas no Brasil 

sendo de grande importância compreender o processo genético dessas ocorrências, 

principal objetivo desta pesquisa. Bentonita é rocha e não um mineral, e neste trabalho 

significa rocha de origem vulcânica rica em esmectitas (Grim e Gruven, 1978). Algumas 

observações são feitas diante dos requisitos geológicos no processo genético, formando as 

relações rocha fonte -deposição- alteração. As bentonitas são originadas de cinzas 

vulcânicas depositadas por queda em ambiente com diferentes atividades de cátions como 

marinho ou flúvio-lacustre (Calarge et al., 2003). O processo de alteração está associado à 

presença de água, fundamental para a alteração das cinzas no processo de hidratação e 

desvitrificação e, posteriormente diagênese. 

 O perfil estudado se localiza na Mina Canudos (ao sul de Boa vista) e se trata de 

uma seqüência vulcanossedimentar com sedimentos flúvio-lacustres e aglomerados 

vulcânicos (Formoso et al, 2009). As jazidas estão associadas com substrato de diferentes 

rochas desde rochas gnaissegraníticas até basalto, com identificação por alguns autores de 

estruturas do tipo pillow lavas (Petta e Barbosa, 2003). As rochas vulcânicas em nível 

superior do perfil, datadas, são do Terciário, sendo provavelmente relacionadas a processo 

de vulcanismo fissural tendo falhas e lineamentos como controle tectono-estrutural. 

O perfil de bentonita é heterogêneo e se apresenta como uma sucessão de níveis 

predominantemente cinza-claros e níveis cinza-escuros, que na jazida produz 

denominações do tipo “bofe” e “chocolate” respectivamente. Essas fácies argilosas foram 

submetidas à análise por DRX (esquema 1), mostrando a esmectita como mineral 

predominante na fração menor que 2µm, com a eventual presença dos picos 4,11 mais 

intenso e 3,22 evidenciando um dos polimorfos de sílica, verificado também por MEV com 

feições de cristobalita.  

 

Esquema 1: Variação da mineralogia ao longo da seqüência de bentonita visualizada através dos difratogramas. Amostras 

típicas da bentonita classificadas como “Bofe” (16) e “chocolate” (19). S=esmectita, Q=quartzo, c=cristobalita, 

F=feldspato.Seqüência flúvio-lacustre (SFL) e basaltos e aglomerados vulcânicos (BAV). 

BAV 

SFL 



Localizadamente são intercaladas por fácies com maior presença de minerais de 

sílica (cristobalita, quartzo) e feldspato. O parâmetro b da esmectita é 8,94Å, sendo uma 

montmorillonita aluminosa dioctaédrica com composição rica em ferro, mas não é nontronita 

pela baixa substituição de silício por alumínio no tetraedro. 

As rochas vulcânicas (basaltos) são classificadas como álcali-basaltos e as 

bentonitas são originadas da alteração de rochas vulcânicas do tipo álcali-basaltos. O 

diagrama Winchester e Floyd (1977), através de elementos pouco móveis, mostra a 

composição dos basaltos e das rochas que originaram as bentonitas (figura 01). 

  

Fig.01. Diagrama de Winchester e Floyd (1977). As amostras 37 

e 41 correspondem às rochas vulcânicas. As amostras de 

bentonitas se localizam nos campos das rochas basalto 

subalcalino e álcali-basalto, a exemplo das amostras 16 e 19.                                   

           
Fig.02.Diagrama C1-Taylor, REE. Amostras 16 à 20 são 

bentonitas. 

Os resultados obtidos a partir das análises químicas de REE indicam o padrão das 

rochas vulcânicas e das bentonitas 16 e 19 (figura 02). É importante salientar que a rocha 

vulcânica amostrada é constituinte do nível superior do perfil. A anomalia negativa de 

európio das fácies argilosas, diferentes das rochas vulcânicas, podem indicar que as 

bentonitas se originam de rochas vulcânicas de outra composição que não aquelas 

analisadas.  

Em suma, as rochas são bentonitas de composição dominante de esmectita 

aluminosa e origem vulcânica. Os estudos de mineralogia estão sendo aprofundados e 

estendidos para esta e outras jazidas desta localidade. 
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RESUMO 
Este trabalho demonstra que a determinação direta de ETR (elementos terras raras) por ICP-MS em 
águas pode ser realizada concomitantemente à quantificação de outros 28 elementos. No método 
descrito, interferências poliatômicas do tipo ArX

+
, ClO

+
 e ClOH

+
 são eficientemente atenuadas com o 

uso de cela de colisão. Para as interferências nos ETR este recurso não é eficaz e correções 
matemáticas foram utilizadas. A exatidão do método é demonstrada pela análise de materiais de 
referência de águas e rochas. Nas amostras de água analisadas os ETR puderam ser quantificados 
em níveis comparáveis ao encontrados em ambientes costeiros, caracterizados pela baixa 
abundância destes elementos.    
 
PALAVRAS CHAVE: ICP-MS, elementos terras raras, cela de colisão, águas 
 

ABSTRACT 
This work demonstrates that the direct determination of REE (rare earth elements) in water samples 
can be achieved simultaneously with the quantification of other 28 elements by ICP-MS. In the 
described method, polyatomic interferences like  ArX

+
, ClO

+
 e ClOH

+
  are efficiently attenuated using 

collision cell. This procedure cannot be used to eliminate interferences on REE, which require 
mathematical corrections. The accuracy of the method is demonstrated by analysis of water and rock 
reference materials. In the analysed water samples, REE were quantified at levels comparable to 
those found in estuarine waters, which are characterized by low REE abundances.    
      
KEYWORDS: ICP-MS, rare earth elements, collision cell, waters 
 

INTRODUÇÃO 

 

A espectrometria de massas com plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP-

MS) é a técnica ideal para quantificar metais e metalóides em águas superficiais e 

subterrâneas. A elevada sensibilidade da técnica proporciona limites de detecção (LD) e, por 

conseguinte, a precisão e a exatidão requeridas para diversas aplicações. O método US 

EPA 6020A descreve a determinação de um conjunto de analitos, entre eles  Al, Cd, Cr, As, 

Tl que são potencialmente nocivos e que devem ter suas concentrações monitoradas para 

assegurar a qualidade/adequação dos recursos hídricos aos seus diversos usos (Conama 

396). Por outro lado, avanços na instrumentação permitem aprimorar e expandir a 

capacidade analítica dos métodos já descritos. O objetivo deste trabalho é avaliar a 

possibilidade de incluir os elementos terras raras (ETR) num método no qual são 

quantificados 28 analitos (Cotta e Enzweiler, 2009). Como na geoquímica de rochas, os 

padrões de ETR em águas são usados para investigar e identificar processos 

hidrogeoquímicos e a presença e magnitude da contribuição antrópica. 

Em águas não contaminadas os ETR são encontrados em concentrações que variam 

de algumas centenas de ppt (i.e. ng L-1) a níveis sub ppt decrescendo de La para Lu. A 

baixa concentração dos ETR em águas implica num desafio analítico, mesmo para uma 



técnica sensível como o ICP-MS. A pré-concentração dos ETR em resinas de troca iônica é 

uma opção,  porém este procedimento é demorado, complexo, encarece a análise e limita o 

número de elementos determinados, uma vez que nem todos analitos de interesse são 

quantitativamente concentrados (Hall et al. 1996). A determinação direta de ETR em águas 

foi reportada por Lawrence et al. (2006) utilizando um instrumento similar ao empregado 

neste trabalho, porém sem incluir outros elementos. Assim sendo, é desejável desenvolver 

um único método que permita a determinação direta dos ETR em águas, junto com outros   

analitos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O instrumento utilizado é um ICP-MS quadrupolar, equipado com cela de colisão, 

CC-ICP-MS (Thermo, XseriesII). A cela de colisão é usada sob condições específicas, para 

medir os analitos interferidos por íons poliatômicos, como 35Cl16O+ em 51V+, 35Cl16O1H+ em 

52Cr+, 23Na40Ar+ em 63Cu+, 40Ar16O+ em 56Fe+, 40Ar35Cl+ em 75As+ e 40Ar38Ar+ em 78Se+ sem a 

necessidade de correções matemáticas. Com este recurso, os LD destes analitos podem ser 

melhorados em duas ordens de magnitude, se comparados a valores obtidos sem a 

pressurização da cela. A Tabela 1 contém as condições instrumentais utilizadas e os 

isótopos medidos. 

 
TABELA 1.  Parâmetros instrumentais e isótopos medidos 
Potência do plasma  1400 W 

Extração -210 to -160 V 

Tempo de integração  10 – 20 ms 

Medidas  3 x 30 scans 

Condições 140Ce16O+/140Ce+ < 2% e 137Ba++/137Ba+ < 3% 

Modo CC  

Isótopos e fluxo de gás 
 6 mL/min para 51V 

4 mL/min para  39K, 52Cr, 54,56Fe, 55Mn, 59Co, 60Ni, 63Cu, 66Zn, 75As, 78Se 

Potencial da cela  -17 V 

Potencial do quadrupolo   -14 V 

Sinal   115In (1 µg L-1) >20.000 cps e 78Ar2 <10 cps  

Modo padrão 

Isótopos 
7Li, 9Be, 11B, 23Na, 25Mg, 27Al, 29Si, 43Ca, 85Rb, 88Sr, 95Mo, 107Ag, 111Cd, 121Sb, 137Ba, 139La, 
140Ce, 141Pr, 143Nd, 147Sm, 151Eu, 160Gd, 165Ho, 166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu, 205Tl, 206,207,208Pb 

Potencial da cela -4 V 

Potencial do quadrupolo  0.5 V 

Signal   115In (1 µg L-1) > 40.000 cps 

 

A formação de óxidos e hidróxidos de Ba e ETR leves interfere na determinação dos 

ETR médios e pesados. A correção de tais interferências foi efetuada com equações 

matemáticas conforme proposto por Rault et al. (2003). A calibração do instrumento foi 

realizada como descrito em Cotta & Enzweiler (2009), mas com adição dos ETR a partir de 

soluções-padrão High Purity Standards de 10 mg L-1. 115In+ foi utilizado como padrão interno 

para correção de drift instrumental. A validação do método foi efetuada pela análise de 2 



materiais de referência certificados (MRC) de águas, NIST SRM 1640 e SRM 1643e, e para 

os ETR, de 4 MR de basaltos (BRP-1, BCR-2, BHVO-2 e BIR-1), dissolvidos com HF/HNO3 

e diluídos  20.000 vezes. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados de 28 elementos, obtidos nos 2 MRC de águas, e para os ETR nos 4 

MR de rochas encontram-se nas Fig. 1 e Fig. 2, respectivamente. A concordância entre os 

valores obtidos de ETR e os valores de referência mostra que as interferências foram 

corrigidas independentemente do grau de fracionamento das amostras. Os dados dos 

demais elementos determinados nos 2 MRC (SRM 1640 e 1643e) indicam que o método 

produz resultados exatos para todos os analitos.  

 

 
FIGURA 1. Comparação entre resultados obtidos 
para 28 elementos e valores de referência em 
dois MRC de águas, ETR não são incluídos. 
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FIGURA 2. Valores de referência (Val Ref, linha 
cheia) e dados obtidos (pontilhada) para ETR 
normalizados (Anders & Grevesse, 1989). 

 

Os resultados de ETR em SRM 1640 e em 5 amostras de águas superficiais 

coletadas em drenagens da Mata Santa Genebra (Campinas, SP), encontram-se na Fig. 3. 

A maioria das águas das drenagens apresenta um padrão plano de ETR com anomalias de 

Ce e Eu e pequeno fracionamento em relação ao MUQ, definido pela média de 25 

sedimentos australianos (Kamber et al. 2005). A amostra CS 8 apresenta os mais baixos 

valores determinados (ΣETR= 0,07 ppb), sendo estes semelhantes aos tipicamente 

observados em águas de estuários (ΣETR= 0,10 ppb). 

A amostra CS 8 apresenta uma anomalia positiva de Gd, que pode estar associada 

ao lançamento de efluentes que contêm compostos usados para contraste em exames de 

ressonância magnética, no qual Gd-DTPA é ministrado aos pacientes. O SRM 1640 

apresenta um padrão suave de ETR com as maiores concentrações totais (ΣETR= 1,62 ppb) 

e relativo enriquecimento de ETR leves, mas uma anomalia negativa de Ce. 
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FIGURA 3. Diagrama de ETR de águas 
superficiais (CS 02 a 10), do material de 
referência SRM 1640 e limites de 
detecção (LD) normalizados ao MUQ. 

 

Os níveis de ETR nas águas, próximos ao LD, explicam a baixa precisão dos dados, 

entre 10 e 20 %. Esta pode ser melhorada empregando-se maiores tempos de integração 

(p. ex., 40 ms ao invés de 20 ms) e um maior número varreduras por medida. Nas condições 

usadas, o LD é de aproximadamente 1 ppt para La e Ce  e decresce até  0,05 ppt para Yb e 

Lu. 

 

CONCLUSÕES 

 

No atual estágio de desenvolvimento deste método analítico é possível determinar 

todos os elementos-traço, aqui referidos, com limites de detecção apropriados para estudos 

hidrogeoquímicos e ambientais.  
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Resumo 
A análise de minerais pesados é uma importante ferramenta utilizada na investigação de 
sedimentos e o estudo destes minerais nos aluviões ativos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Camaquã permite uma análise precisa da proveniência sedimentar, contribuindo para a 
avaliação da presença de possíveis depósitos minerais localizados à montante do ponto de 
coleta da drenagem. A amostragem ao longo da bacia do rio Camaquã foi realizada desde a 
nascente, próximo à Lavras do Sul, até o município de Cristal. O rio Camaquã corta as mais 
importantes associações petrotectônicas do Escudo Sul-Rio-Grandense, contendo uma 
contribuição de sedimentos de diversas áreas-fonte. Os principais minerais opacos 
identificados foram ilmenita, magnetita, hematita, pirita e calcopirita. A assembléia de 
minerais pesados existente na bacia é bastante diversificada. Os dados obtidos demonstram 
uma persistência de minerais instáveis, tais como hornblenda e epidoto ao longo do canal 
principal. A permanência destes minerais se deve à realimentação de drenagens 
secundárias e mostra que o rio Camaquã possui forte influência de seus afluentes, tanto no 
aspecto granulométrico quanto composicional.  
 
Palavras Chave – Proveniência Sedimentar, Minerais Pesados, Rio Camaquã. 
 
 
Abstract 
The heavy minerals analysis is an important tool used to investigate sediments and to detect 
mineral deposits. The study of heavy minerals in the floods of the drainage basin of the 
Camaquã River allows a precise analysis of the  sedimentary provenance, contributing to the 
evaluation of the possible presence of mineral deposits located in the upstream. Sampling 
along the Camaquã river basin starting  at the beginning of the river, near to the Lavras do Sul, 
to the mouth near Cristal city. The Camaquã river cross cut the most important petrotectonic 
associations of the Sul-Rio-Grandense Shield and his sediments have contribution from several 
source-areas of the shield. The main opaque minerals are ilmenite, magnetite, hematite, pyrite 
and chalcopyrite. The translucent heavy minerals assemblage that occurs in the basin is very 
diverse. The data show a persistence of unstable minerals, such as hornblende and epidote 
along the main channel. The permanence of these minerals is due to both source area 
characteristics and the feedback of secondary drains and shows that the Camaquã river has 
strong influence of its tributaries, both in terms of grain size and mineral composition.  
 
Key Words – Sedimentary Provenance, Heavy Minerals, Camaquã River. 

 
 

Introdução 
 

Os minerais pesados apresentam interesse para estudos tanto do ponto de vista 
econômico (podem constituir depósitos explotáveis na forma de placers) quanto do ponto de 
vista geológico. Eles podem servir como indicadores da natureza das rochas e de depósitos 
ou ocorrências minerais localizadas a montante do ponto de coleta de um sedimento de 
drenagem; da área-fonte de um sedimento ou rocha sedimentar, produzindo informações 



diretas sobre a proveniência através das associações mineralógicas contidas nos mais 
diversos tipos de rochas (Morton, 1985; Addad, 2001; Pereira et al., 2005).  

A Bacia hidrográfica do rio Camaquã está localizada no estado do Rio Grande do 
Sul, entre os meridianos 54º e 51º. As assembléias minerais identificadas ao longo dos 
depósitos do canal principal do rio Camaquã foram utilizadas para estabelecer as principais 
litologias e possíveis depósitos minerais na área-fonte, além de avaliar qualitativa e 
quantitativamente as espécies que resistiram aos processos atuantes durante o ciclo 
sedimentar fluvial. 

A distribuição dos minerais pesados em depósitos sedimentares, assim como sua 
proveniência, não é controlada apenas pela geografia (ou paleogeografia) e petrologia da 
área-fonte. Diversos fatores que atuam durante o ciclo sedimentar, como diagênese, 
abrasão mecânica, alteração nas planícies aluviais, fracionamento hidráulico e intemperismo 
químico, modificam a composição dos sedimentos e dificultam as interpretações de 
proveniência (Hubert 1971, Morton 1985, Morton & Hallsworth 1994, 1999). 

 
 
Escudo Sul-Rio-Grandense 
 

O terreno Pré-Cambriano do estado do Rio Grande do Sul é localizado na parte sul 
da Província da Mantiqueira e possui quatro grandes segmentos. A leste, encontra-se o 
Batólito de Pelotas (também conhecido como Cinturão Dom Feliciano) constituído 
principalmente por tonalitos-granodioritos com cerca de 600 Ma e gnaisses 
metassedimentares de ~ 2 Ga. A oeste do Batólito está o Cinturão Porongos composto por 
sequências supracrustais intercaladas com embasamento gnáissico de ~ 2 Ga. A parte 
oeste do terreno contém, ao sul, o Bloco Taquarembó e, a norte, o Bloco São Gabriel.  
 

Amostragem 
 

A amostragem ao longo do rio Camaquã foi realizada em 16 pontos da bacia, onde 
foram coletadas 22 amostras de aluviões ativos da bacia hidrográfica do rio. As amostras 
foram peneiradas para separar a fração de areia fina e muito fina. Esta fração foi passada 
em um funil separador com bromofórmio para separação dos minerais pesados e a 
quantificação dos minerais foi realizada em um microscópio binocular Leitz.  

 

 

Paragênese de minerais pesados do rio Camaquã 
 

Os principais minerais pesados constituintes dos sedimentos aluvionares do rio 
Camaquã são anfibólios (representados principalmente pela hornblenda) e epidotos, além 
dos minerais opacos. Outros minerais constituintes em menor abundância são: apatita, 
zircão, turmalina, granada, silimanita, cianita, andaluzita, topázio, estaurolita, clorita, rutilo, 
titanita, monazita e piroxênios. 
Além disso, alguns dados importantes merecem destaque: 
• Os piroxênios encontrados são enstatita, diopsídio e hiperstênio; 
• As granadas identificadas pertencem ao grupo das piralspitas - piropo e almandina - e, 
raramente, das ugranditas (anisotrópicas). Em geral elas se apresentam com inclusões não- 
orientadas; 
• Dois tipos de turmalinas também estão presentes: as escuras (schorlitas), turmalinas que 
são geralmente encontradas em granitos com alteração hidrotermal e pegmatitos graníticos; 
e as turmalinas de tonalidades mais claras (dravitas), de origem tipicamente metamórfica. 
As turmalinas apresentam-se angulares e bem formadas em todas as amostras, devido à 
sua ultra-estabilidade; 
• As hornblendas são geralmente angulares a sub-angulares (indicando curto transporte) e 
possuem variedades verdes, verde-amarronadas, verde-azuladas e marrom-amareladas. A 



variedade de hornblenda predominante é verde típica de anfibolitos e também encontrada 
em rochas ígneas; 
• Os epidotos estão representados pela (“pistacita”), zoisita (incolor a verde-pálido, 
raramente rosa), clinozoisita (geralmente amarelo pálido a incolor) e alanita; 
• Os zircões são, em geral, bem formados e muitos se encontram zonados e sem inclusões; 
• As apatitas são, geralmente, sub-angulares a sub-arredondadas; 
• A identificação dos diferentes minerais opacos indica que o mais comum é a ilmenita 
(óxido de titânio e ferro), seguido pela magnetita, hematita e, em algumas amostras, pirita e 
calcopirita (em raras amostras e em pequena proporção); 
• Há uma enorme quantidade de minerais parcialmente ou completamente alterados, sendo 
muito difícil, ou impossível, sua identificação petrográfica precisa. 

A análise, identificação e quantificação dos grãos permitiu a confecção dos índices, 
GZi, ATi, ZTR e Ari. Estes índices são usados para minizar os problemas decorrentes do 
transporte e dissolução e são utilizados em diversos trabalhos de proveniência conforme 
definido por Morton & Hallsworth (1994) e outros autores. O índice GZi mostra o decréscimo 
de granada em relação ao zircão devido aos processos de intemperismo, onde a granada é 
relativamente instável e o zircão ultra-estável. O índice ATi indica um empobrecimento de 
apatita comparada à turmalina, indicando que os minerais foram submetidos a intemperismo 
ácido, no qual a apatita é instável e a turmalina ultra-estável. Isto fica evidente devido às 
bordas de dissolução presentes em muitos grãos de apatita. O ZTR demonstra 
enriquecimento na quantidade de minerais ultra-estáveis, devido ao decréscimo de minerais 
instáveis. O Ari é o índice que mede o grau de arredondamento da apatita ao longo do canal 
principal e comprova o seu aumento em direção á foz, conforme o esperado, mostrando que 
a apatita sofreu maior abrasão mecânica durante o transporte. 
 

 

Interpretações e Conclusões 
 

Não há evidências de que os processos intempéricos tenham causado redução 
significativa na diversidade mineral, apenas um pequeno decréscimo, conseqüente do 
incremento dos minerais ultra-estáveis, comprovado pelos padrões mostrados pelos índices 
ZTR e GZi. A granada se mostra, muitas vezes, com bordas de dissolução próximo à 
jusante, devido ao intemperismo. Há também uma forte realimentação de sedimentos por 
seus afluentes contribuindo para a manutenção da diversidade mineralógica. A enorme 
quantidade de epidoto próxima à nascente indica uma provável alteração hidrotermal 
propilítica nas rochas da área-fonte, podendo indicar potencialmente a presença de 
depósitos de minerais metálicos associados. Verifica-se também um aumento na 
percentagem de zircão e apatita próximo a áreas-fonte graníticas.  

Areias com composição e granulometria similares às do rio Camaquã podem ter 
alimentado setores específicos da Bacia de Pelotas no Terciário, constituindo potenciais 
reservatórios de hidrocarbonetos. A hipótese da presença potencial de tais reservatórios na 
Bacia de Pelotas é favorecida pela composição mineralógica (fontes graníticas/gnáissicas e 
sedimentos policíclicos) e predomínio da fração de areia média-grossa nos sedimentos 
aluvionares estudados. 
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RESUMO 
O vulcão Agua Poca, localizado a oeste da província de La Pampa, extra back-arc andino, é 
caracterizado pela ocorrência de xenólitos mantélicos ultramáficos anidros. A correlação 
negativa dos principais óxidos quando plotados contra o #Mg, o padrão depletado em 
relação ao manto primitivo no diagrama multielementar, e LREE < HREE indicam que o 
manto litosférico subcontinental do vulcão Agua Poca é fortemente depletado. Em geral, as 
amostras têm anomalias positivas de Ba, U, Ta, Pb, Sr, Ti; e negativas de Rb, Th, Nb, Y. 
Curvas de mistura utilizando-se as razões Ba/Hf vs. Ba/Nb, Pb/Ce vs. Ce, e U/Th vs. Th 
mostram que o processo responsável pelo enriquecimento de elementos móveis no fluido 
aquoso nas amostras estudadas está relacionado à zona de subducção formada durante a 
colisão dos terrenos Chilenia e Cuyania. As razões 87Sr/86Sr variam de 0,702874 a 
0,705356; são similares as definidas para xenólitos do manto litosférico relacionado a 
plumas mantélicas e mais baixas que as definidas para o manto litosférico relacionado a 
zonas de subducção ou para sedimentos pelágicos da fossa do Chile. 
 
Palavras-Chave: Xenólitos mantélicos ultramáficos; Vulcão Agua Poca - Patagônia 
Argentina; Manto litosférico subcontinental; Metassomatismo mantélico. 
 
 
ABSTRACT 
The Agua Poca volcano, located in the west of the La Pampa Province, Andean extra back-
arc, is characterized by the occurrence of anhydrous ultramafic mantle xenoliths. The 
negative correlation of main oxides with #Mg, the depleted pattern in comparison to primitive 
mantle in the multielementar diagram, and LREE < HREE indicate that the subcontinental 
lithospheric mantle of the Agua Poca volcano is strongest depleted. In general, the samples 
have positive anomalies of Ba, U, Ta, Pb, Sr, Ti; and negative anomalies of Rb, Th, Nb and 
Y. Mixture curves using the Ba/Hf vs. Ba/Nb, Pb/Ce vs. Ce, and U/Th vs. Th ratios shows 
that the process responsible for the mobile elements enrichment in the aqueous fluid 
observed in the studied samples is related to subduction zone formed during the Chilenia 
and Cuyania terrains collision. The 87Sr/86Sr ratios varies from 0.702874 to 0.705356; are 
similar to defined for mantle xenoliths related to mantle plumes and more lower than the 
defined for mantle xenoliths related to subduction zones or than Chile Trench pelagic 
sediments. 
 
Keywords: Ultramafic mantle xenoliths; Agua Poca volcano - Argentine Patagonia; 
Subcontinental lithospheric mantle; Mantle metasomatism. 



INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL 

A região oeste da América do Sul é caracterizada pela ocorrência de antigas zonas 

de subducção, que foram o resultado de sucessivas colagens continentais desde o 

Proterozóico. O manto litosférico subcontinental do vulcão Agua Poca está inserido no 

terreno Cuyania, que colidiu com o terreno Pampia no Ordoviciano Médio e posteriormente 

sofreu a acresção do terreno Chilenia (Devoniano - Siluriano) sobre sua margem ocidental. 

O terreno Cuyania possivelmente é remanescente da borda sudeste do continente Laurentia 

após um episódio de rifteamento, que teve início no Cambriano Inferior. 

A área de estudo está inserida nos limites definidos para a Zona Vulcânica Sul (ZVS; 

33ºS - 46ºS) e é caracterizada pela ocorrência de extensos volumes de magma basáltico 

gerados durante o Plioceno-Holoceno entre 35º e 38ºS. Nessa latitude estão os campos 

vulcânicos de Llancanelo, Payún Matru, Chachahuén e Auca Mahuida, que são mais 

importantes da ZVS da Argentina durante este período. 

Os produtos vulcânicos de Llancanelo e Payún Matru foram agrupados na Província 

Basáltica Andino-Cuyana por Bermúdez & Delpino (1989) e cobrem uma área de 

aproximadamente 15.900 Km2 nas Províncias de Mendoza e La Pampa. A região de 

Payunia (ao sul dos 35°30’S) compreende uma extensa área com importante vulcanismo 

básico alcalino de extra back-arc datado do Plioceno ao Pleistoceno. 

O vulcão Agua Poca está localizado na Província basáltica Andino-Cuyana, ao oeste 

da Província de La Pampa (37º01'S - 68º07'W) e dista aproximadamente 530 km da fossa 

do Chile. Os derrames basálticos Pampeanos e o vulcão Agua Poca representam a 

prolongação oriental do extenso campo basáltico que cerca o vulcão Payún Matru em 

Mendoza. 

 

METODOLOGIA 

Os elementos maiores e as concentrações de alguns elementos (Sc, V, Cr, Co, Ni, 

Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb e Ba) foram determinados por fluorescência de raios-X (XRF) e as 

concentrações de outros elementos traço foram obtidas através do método LA-ICPMS 

(Thermo Elemental VG Elemental PlasmaQuadΩ), ambos no Earthquake Research Institute, 

University of Tokyo. Os dados isotópicos de 87Sr/86Sr foram gerados no Laboratório de 

Geologia Isotópica (LGI) do CPGq (Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica - IG) da 

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) com a utilização de espectrômetro de 

massa multi-coletor por ionização térmica TIMS (VG Sector 54). 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para o melhor entendimento dos dados apresentados neste trabalho optou-se por 

separar os peridotitos (lherzolitos e harburgitos) dos piroxenitos (websteritos e piroxenitos). 

O #Mg dos peridotitos do vulcão Agua Poca (88,19 a 89,44) e dos piroxenitos (87,66 a 

89,14) são condizentes com os valores propostos por McDonough (1990) para os xenólitos 

do manto (#Mg >85) e estão pouco abaixo dos valores propostos para o PM (#Mg = 89,76). 

As razões Ca/Al dos peridotitos (Ca/Al = 0,43 - 1,68; e 1,18 de média) e dos piroxenitos 

(Ca/Al = 1,09 - 2,68; e 1,68 de média), com exceção da amostra LAP15 (0,43), são mais 

altas do que a inferida para o PM (McDonough, 1990; Ca/Al = 1,09). 

A partir do diagrama multielementar, normalizado para o PM de Sun & McDonough 

(1989), é possível definir que as amostras do vulcão Agua Poca são depletadas em relação 

ao PM e em LREE em relação aos HREE (CeN/YbN = 0,15 - 0,5), com exceção da HAP10 

(1,46). A amostra LAP15 apresenta um distinto padrão em “U” observado nos elementos 

REE (CeN/GbN = 1,19; GdN/YbN = 0,33). Em geral, é possível identificar anomalias positivas 

de Ba, U, Ta, Pb, Sr, Ti; e negativas de Rb, Th, Nb, Y no diagrama multielementar. 

 

Depleção do Manto Litosférico Subcontinental 

O padrão linear observado nos diagramas que relacionam Al2O3 vs. #Mg e CaO vs. 

Al2O3 sugerem que os xenólitos mantélicos do vulcão Agua Poca foram gerados a partir da 

mesma fonte fértil, mas com diferentes graus de fusão parcial. 

 A correlação entre o #Mg e os demais óxidos, acrescido da baixa concentração de 

HREE e LREE < HREE nas amostras do vulcão Agua Poca sugere que uma quantidade 

significativa de magma basáltico foi gerada a partir da composição mais fértil (baixos #Mg), 

deixando as composições mais depletadas como resíduos sólidos. 

 A partir de modelamentos de fusão em equilíbrio utilizando o fracionamento dos 

HREE e de modelamentos gerados a partir do diagrama Ce/Yb vs. Yb, o manto litosférico do 

vulcão Agua Poca tem entre 5 e 30% de fusão a partir da composição do PM. 

 

Metassomatismo Mantélico 

 Com a finalidade de identificar o processo responsável pelo enriquecimento de 

elementos móveis no fluido aquoso nas amostras estudadas, curvas de mistura foram 

traçadas considerando-se como membros finais o resíduo de fusão do manto primitivo e 

fluidos/sedimentos de zona de subducção. As curvas definidas utilizando-se as razões que 

relacionam Ba/Hf vs. Ba/Nb, Pb/Ce vs. Ce, e U/Th vs. Th sugerem que o agente 

metassomático responsável pelo enriquecimento observado nas amostras estudadas está 

relacionado à zona de subducção formada durante a colisão dos terrenos Chilenia e 

Cuyania no Devoniano - Siluriano. Entretanto, com base no padrão do diagrama 



multielementar e de REE, é possível afirmar que os xenólitos mantélicos do vulcão Agua 

Poca não foram submetidos à forte influência de sedimentos/fluidos provenientes da placa 

subductante. 

 

Isótopos de Rb-Sr 

As razões 87Sr/86Sr variam de 0,702874 (CAP11) a 0,705356 (LAP75), com média de 

0,704195. A maioria das amostras do vulcão Agua Poca apresentam razões 87Sr/86Sr 

similares as definidas para xenólitos do manto litosférico relacionado a plumas mantélicas: 

Maciço Central da França (0,70244 - 0,70459; Downes & Dupuy, 1987), Hawaii (0,703188 - 

0,704207; Vance et al., 1989), Canary Islands (0,702967 - 0,703286; Vance et al., 1989) e 

Kerguelen (0,704221 - 0,705025; Vance et al., 1989). As razões 87Sr/86Sr definidas para o 

manto litosférico de Scotland (0,7032 - 0,7141; Menzies & Halliday, 1988) e para sedimentos 

pelágicos da fossa do Chile (0,706 - 0,712; Kilian & Behrmann, 2003) são mais elevadas e 

apresentam maior variação quando comparadas as apresentadas pelos xenólitos mantélicos 

de Agua Poca. A partir desses diagramas ainda é possível definir que o aumento na razão 

87Sr/86Sr é acompanhado da diminuição das concentrações de SiO2 (wt%) e Sr (ppm), 

sugerindo que o enriquecimento na razão isotópica ocorre no manto. 

 

CONCLUSÃO 

O manto litosférico subcontinental do vulcão Agua Poca é o resultado de intenso 

processo de fusão parcial submetido à leve influência de componentes derivados da zona 

de subducção formada durante a colisão do terreno Chilenia na margem ocidental do 

terreno Cuyania (Devoniano - Siluriano). 
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RESUMO 
O estudo do fósforo em dois sistemas estuarinos do estado de São Paulo (Santos e 
Cananéia), sob influência de diferentes níveis de atividade antrópica, foi realizado 
considerando estações distribuídas espacialmente ao longo dos sistemas em dois 
períodos sazonais (inverno e verão). Os parâmetros ambientais (temperatura, 
salinidade, pH e material particulado em suspensão) mostraram as diferenças entre 
as duas regiões de estudo e também revelaram diferenças na caracterização 
termohalina nas duas regiões mostrando águas mais salinas no inverno e, sobretudo 
na região de Santos e a maior influência da água doce na região de Cananéia no 
verão. Quanto ao fosfato, este mostrou valores altos na região de Santos no verão, 
principalmente nas estações mais internas, caracterizando situação de eutrofização 
aliviada em alguns setores provavelmente devido à atuação do material em 
suspensão na remoção do fósforo da fase dissolvida para a particulada, junto ao 
chamado processo de tamponamento, levando-o a fase sedimentar de seu ciclo 
biogeoquímico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fósforo, eutrofização, estuários. 
 
 
ABSTRACT 
The phosphorus study in two estuarine systems in São Paulo State (Santos and 
Cananéia), under differents anthropic level of influence considering a space 
distribution of stations along the systems, in two seasonal periods (winter and 
summer). Some environmental parameters (temperature, salinity, pH and particulate 
suspended matter) showed differences between the regions and thermohalines 
characteristics showed water with high salinity in winter in Santos region and a 
highest freshwater influence at Cananéia estuary in summer. In relation to the 
dissolved phosphate, high values were observed at Santos estuary, in the internal 
stations, in summer showing eutrophication process diminished in some sectors 
maybe in function of action of the particulate suspended matter in the P removal from 
the dissolved phase to a particulate phase as a part of the “P buffer process”, 
removing it to a sedimentary phase of the biogeochemical P cycle. 
 
KEYWORDS: Phosphorus, eutrophication, estuaries. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os sistemas estuarinos de Santos e Cananéia são conhecidos sistemas costeiros do estado 

de São Paulo que estão sob diferentes graus de impacto antrópico. A região da Baixada 



Santista (SP) abriga núcleos urbanos como Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e 

Vicente Carvalho, além de importantes pólos industriais em Cubatão e terminais portuários 

do maior porto da América do Sul, localizado em Santos, os quais contribuem ao incremento 

do fósforo no sistema aquático (Braga et al., 2000; Aguiar 2005). No caso do estuário de 

Cananéia, tido como pouco influenciado por atividades industriais (Braga, 1995, Saraiva 

2003, Aguiar, 2005), os núcleos urbanos contribuem com P no sistema aquático, isto ocorre 

com valores mais baixos. Assim, a concentração e a dinâmica do fósforo (P) devem ser 

diferenciadas nestes dois estuários. O elemento fósforo (P), além atuar como um nutriente 

principal aos seres vivos na composição de moléculas de ATP, açúcares fosfatados entre 

outros (Braga 2002), também atua, quando em excesso, como indicador da ação antrópica, 

pois os esgotos domésticos contêm uma grande carga de material orgânico em 

decomposição e de surfactantes contendo polifosfatos, que por sua vez contribuem ao 

“pool” de fósforo nos sistemas aquáticos. A presença de indústrias de fertilizante na região 

de Cananéia, também expõe o sistema ao excesso de P. O objetivo deste trabalho foi 

estudar os teores de P dissolvido associados aos demais parâmetros hidroquímicos e físicos 

e sua atuação como indicador de aportes antrópicos em dois sistemas estuarinos do litoral 

paulista, considerando os períodos de inverno e verão como parte do Projeto FAPESP 

2005/50769-2. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostragem da água foi realizada com o auxílio das embarcações do Instituto 

Oceanográfico (USP), em 16 pontos na região de Santos (Agosto/2005 e Fevereiro/2006) e 

13 pontos na região de Cananéia (Outubro/2005 e Fevereiro/2006). As amostras de 

parâmetros físicos e químicos incluindo o fósforo foram obtidas com o auxílio de garrafas 

tipo Hydrobios® em duas profundidades (superfície e fundo). A temperatura foi medida com 

o uso de termômetro de reversão protegido com precisão de ± 0,01°C. A salinidade foi 

determinada por salinômetro indutivo da marca Beckman® RS-10, utilizando ampolas de 

Standard Seawater para calibração do equipamento (precisão de ± 0,02). Os valores de pH 

foram mensurados com um pHmetro da Marca Orion® P-290A, calibrado com soluções 

tampão (precisão ± 0,02). A determinação do oxigênio foi feita pelo método de Winkler, 

descrito em Grasshoff et al. (1983). Os cálculos de saturação de oxigênio foram realizados 

com auxílio das tabelas e fórmulas descritas em Aminot & Chaussepied (1983). O fósforo 

inorgânico dissolvido (PID) foi determinado segundo a metodologia de Grasshoff et al. 

(1983). O material particulado em suspensão (MPS) e a fração orgânica foram determinados 

pelo método descrito em Strickland & Parsons (1968). 

 

RESULTADOS 



Os resultados (Tab. 1) mostram que os dois sistemas apresentaram variações de 

temperatura, com valores médios de inverno mais altos em Santos que em Cananéia. No 

verão, Cananéia apresentou os valores mais altos. Os valores de salinidade tiveram grande 

variabilidade em função da influência da maré, onde os sistemas mostraram valores 

menores de salinidade no setor mais interno, e valores mais altos nas estações mais 

externas e nas suas águas de fundo. De um modo geral, os valores de salinidade estiveram 

mais altos no inverno sendo que em Santos a influência da água salina foi maior (máx. 

33,99), enquanto que o menor valor (9,77) foi registrado no verão de Cananéia, que 

corresponde ao período de chuva. O teor de oxigênio dissolvido atingiu os menores valores 

durante o verão nos dois sistemas, período em que a carga de matéria orgânica deve ser 

mais acentuada e, valores críticos (~1,0) puderam ser observados, sobretudo nas estações 

de Santos. A porcentagem de saturação de OD mostrou valores muito baixos na região de 

Santos no período de verão, ressaltando os processos de degradação de matéria orgânica 

sob os processos de produção primária neste estuário. O pH foi ligeiramente mais próximo 

da água do mar (~8,0) durante o verão no sistema de Cananéia, e no inverno no sistema de 

Santos. 

Tabela 1: Valores médios, mínimos e máximos dos parâmetros avaliados em Santos e Cananéia no 
inverno/2005 e verão/2006. 

Estuário Período Sal Temp. OD % OD pH PID MPS MO %MO

(°C) (mL L-1) (µmol L-1) (mg L-1) (mg L-1)

Inverno média 32,73 22,70 3,91 83 7,94 4,09 60,19 25,46 30

2005 mín. 23,41 21,21 3,01 61 7,39 0,55 20,00 2,60 11

máx. 36,95 25,00 5,82 126 8,34 16,3 331,6 301,6 91

Verão média 25,62 26,24 2,69 56 7,87 4,50 23,07 6,29 27

2006 mín. 13,34 24,64 1,09 22 7,12 0,83 9,00 2,40 15

máx. 33,99 28,50 4,99 107 8,41 13,73 72,60 30,20 46

Inverno média 26,03 21,09 4,79 93 7,89 0,87 38,03 10,70 21

2005 mín. 13,78 19,03 4,33 85 7,54 0,33 9,20 3,60 10

máx. 32,98 22,10 5,37 102 8,22 1,94 53,60 22,20 83

Verão média 21,27 28,42 3,61 71 8,05 1,64 23,64 5,55 22

2006 mín. 9,77 25,04 1,64 30 7,34 0,45 12,00 1,00 8

máx. 30,28 30,20 4,50 87 8,61 5,67 50,80 16,00 33
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Os teores de fósforo inorgânico dissolvido na região de Cananéia, tanto no verão como no 

inverno, estiveram próximos aos valores encontrados em regiões com baixo impacto 

antrópico. Na Baía de Santos foram observadas concentrações equivalentes a situações de 

eutrofização nos dois períodos, sobretudo nas estações mais internas e junto à saída dos 

emissários submarino de esgotos. As estações mais internas mostram valores bastante 

altos de fosfato dissolvido e ao longo do sistema houve uma diminuição, podendo estar 

associado ao efeito de “tamponamento do P”, ou seja, sua passagem da fase dissolvida 

para outras frações dentro do seu ciclo biogeoquímico no estuário de Santos. O material 

particulado em suspensão mostrou também maiores valores em Santos no inverno, onde os 

processos hidrodinâmicos são mais acentuados junto ao fundo e nas estações mais rasas, 



que são no interior do sistema estuarino. Deste material particulado, a fração orgânica se 

destacou no inverno na região de Santos. De maneira geral, a presença de material 

particulado, principalmente com argilo-minerais, tende a adsorver o P da forma dissolvida, 

modificando-o para forma particulada, tornando-o indisponível para a biota ao longo do 

sistema (efeito de tamponamento) e mobilizando este elemento para outra forma do ciclo 

biogeoquímico, o P sedimentar. 

 

CONCLUSÃO 

Com relação às concentrações de fosfato, o sistema estuarino de Santos apresentou 

condições de eutrofização nos dois períodos estudados. Este fato pode ser associado ao 

maior nível de impacto antrópico, que é comumente observado nesta região, com destaque 

para as estações mais internas do estuário, onde o aporte é mais acentuado. Ao longo do 

sistema, os valores são atenuados por diluição e perda para o compartimento sedimentar, 

que deve estar ocorrendo em função da presença da carga de MPS que atua no 

tamponamento de P, abrandando os efeitos do impacto causado pelo excessivo aporte de 

fosfato ao sistema estuarino. Ao contrário de Santos, os valores de fosfato observados em 

Cananéia revelaram valores considerados naturais, condizente com o baixo nível de impacto 

antrópico nesta região. Novos estudos relativos aos teores de fósforo associados ao MPS 

são recomendados para compreensão da dinâmica deste comportamento. Agradecimentos 

devem ser feitos à equipe de apoio das embarcações do IOUSP e ao suporte dado pelas 

agências FAPESP (Proc. 2005/50769-2) e CNPq (304883/2006-9). 
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RESUMO 
Este trabalho caracteriza uma ocorrência de lamprófiros no Terreno Alto Moxotó (TAM), na 
região de Itatuba, estado da Paraíba. Estes lamprófiros ocorrem associados a carbonatitos e 
álcali-granitos tardios, que estão por sua vez intimamente relacionados a uma suíte bimodal 
de afinidade norito-gabro-diorítica e tonalito-granítica. Todas estas rochas ocorrem 
metamorfisadas e possuem ortognaisses e um complexo tonalítico-migmatítico bandado 
como embasamento. Os metalamprófiros de Itatuba são compostos principalmente por Ti-
augita e barkevikita-kaesurtita e não possuem relativas altas concentrações de MgO, K2O, 
Na2O, Ni e Cr como ocorre em outros lamprófiros. Entretanto, seus teores de TiO2, La, Ce, 
Nd, Zr, e Ba, assim como de ETR Total (ΣREE alcança 651 ppm) parecem se tratar de uma 
assinatura geoquímica destes lamprófiros no contexto mundial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lamprófiros, Geoquímica, Província Borborema. 
 
ABSTRACT 
This work characterizes a lamprophyre occurrence in the Alto Moxotó Terrane (AMT), in the 
Itatuba region, Paraíba state. The lamprophyres are associated to late carbonatites and 
alkali-granites, which occur in close relationship to a bimodal suite of norite-gabbro-dioritic 
and tonalite-granitic affinities. All these rocks are metamorphosed and have as basement 
orthogneisses and a banded tonalitic-migmatitic complex. The metalamprophyres are mainly 
composed of Ti-augite and barkevikite-kaesurtite, and have not high contents of MgO, K2O, 
Na2O, Ni and Cr in relation to other lamprophyres. However, their contents in TiO2, La, Ce, 
Nd, Zr, and Ba, as well as in the Total REE (ΣREE up to 651 ppm) seem to be a geochemical 
signature of them in a worldwide scenario. 
 
KEYWORDS: Lamprophyres, geochemistry, Borborema Province. 
 
GEOLOGICAL SETTING 
The Alto Moxotó Terrane (AMT) is a paleoproterozoic domain located at the central zone of 

the Cariris Velhos-Brasiliano (1.0-0.54 Ga) belt of the Transverse Subprovince, Borborema 

Province. The following geological units were recognized in this terrane, between Fagundes 

and Itatuba counties, in Paraíba state: (i) nuclei of hornblende-biotite augen orthogneisses 

(Salvador Unit), and a banded tonalitic-migmatitic complex, of widespread distribution 

(Floresta Complex), including restrict intercalations of garnet-biotite paragneisses, and (ii) 

intrusive rocks related to different magmatic pulses: a bimodal suite of norite-gabbro-dioritic 

and tonalitic-granitic, and (iii) minor late intrusive rocks comprising alkali-granites and 

carbonatites, which have lamprophyres associated. 

 

Orthogneisses and Tonalitic-migmatitic Complex 



The orthogneisses exhibit mafic-felsic mingling patterns, and a calc-alkaline character, 

similar to magmatic arc granites. U-Pb SHRIMP zircon data of these rocks characterize two 

episodes of crystallization: an early one between 2.3-2.4 Ga displayed by zircon cores, and a 

subsequent crystallization at 2,012±17 Ma old showed by zircon rims (Santos et al. 2008). 

The Nd model age TDM of 2,285 Ma characterizes a first Rhyacian juvenile accretion in the 

region. The tonalitic-migmatitic Complex shows U-Pb zircon ages (concordia method) 

ranging from 2.4 to 2.15 Ga. 

 

Bimodal Suite 

The mafic branch of the bimodal suite is formed mainly by bytownite-anorthite, diopside-

hedenbergite, garnet (Glos80-85-Alm20-15) and titanite (<6wt.% Al2O3). The tonalites are rocks 

with oligoclase-andesine, quartz, augite and Fe-edenitic to Fe-hornblendic amphibole 

(Carmona 2006). Previous investigation of the mafic rocks by Almeida et al. (1997) revealed 

a three-step metamorphic evolution: 1) an eclogitic phase, indicated by garnet pyroxenite 

relics with simplectitic textures of pyroxene and/or amphibole and secondary plagioclase 

replacing garnet and pyroxene; 2) a granulitic phase, characterized by the garnet-

clinopyroxene-plagioclase assembly, and 3) the latest amphibolitic phase, represented by 

equilibrium textures between hornblende and plagioclase. The geochemistry patterns of 

these rocks are similar to those of the MORB and/or IAT basic magmas. U-Pb SHRIMP 

zircon data of the tonalites show a complex crystallization evolution, with two distinct zircon 

populations: an earlier cluster yielding 2,086±25 Ma; and a more recent one aging 1,953±19 

Ma. The model age TDM Nd of 1,999 Ma characterizes a second Proterozoic (Orosirian) 

continental accretion event in the AMT. 

 

Late Intrusive rocks 
The minor alkali-granitic series is formed by Fe-hastingsite-biotite porphyritic granites (augen 

gneisses), with associated mafic rocks and restrict riebeckite-garnet-muscovite 

syenogranites. The younger pulse is made of small (less than 3km2) rounded and lens-

shaped intrusive bodies of metacarbonatites. They vary from massive to brecciated types, 

some of them showing features somewhat similar to pyroclastic rocks. The breccia facies 

shows a carbonatitic matrix and abundant faced to rounded fragments (some of them are 

folded, attesting a previous tectonic event), which show sizes range from xenocrystic 

dimensions to the metric scale. The xenocrystals are composed of microcline, plagioclase, 

augite-diopside and hornblende (Carmona 2006), whereas rock fragments are granites, 

tonalites and mafic-ultramafic rocks. They are Ca-carbonatites (sovites) formed by calcite 

(65-70 vol%), diopside+augite (10-15 vol%), hornblende+Mg-hastingsite+Fe-hastingsite (<10 

vol.%), phlogopite, apatite, hercinite, olivine, titanite, a mineral of the crichtonite group 



(probably lindsleyite), ilmenite and rutile. Mafic rocks are commonly associated with 

carbonatites, whereas hyperstene metagabbros (supposed to be of alkaline affinity), and Ti-

augite - barkevikite-kaesurtite metalamprophyre (camptonite, sannaite) occur in one pipe 

only. Garnet and pyroxenitic nodules in gabbros and carbonatites as well as the occurrence 

of lindsleyte (?) in the carbonatites support their mantle source. All these late intrusive rocks 

(including the metalamprophyres) are considered younger than 1.95 Ga. 

 

GEOCHEMISTRY OF THE LAMPROPHYRES 

Multi-element geochemical analyses have been performed in whole rock for four 

representative lamprophyre samples of the Itatuba region. Major elements (borate flux by x-

ray fluorescence), traces and Rare Earth Elements (lithium metaborate fusion, multi-acid 

digestion (HF-HNO3-HClO4-HCl) and measurements carried out by ICP-MS) were analyzed 

in the ALS Chemex Laboratory (Canada). Two samples (CC-308 and CC-308D/2008) of 

sulfide-bearing lamprophyres were also analyzed for Pt, Pd, and Au (fire-assay with 30g of 

rock and measurements done by ICP-MS) at the same Canadian laboratory. 

It must be know that lamprophyres are uncommon, small volume ultrapotassic 

igneous rocks primarily occurring as dikes, lopoliths, laccoliths, stocks and small intrusions. 

They are alkaline silica-undersaturated, ultramafic rocks with high MgO, K2O (>3 wt.%), 

Na2O, Ni and Cr. Some Archean lamprophyres are linked to gold deposits (Mitchell 1994). 

Lamprophyre samples analyzed have minimum SiO2 content around 34 wt.%, 

whereas contents of MgO, K2O, Na2O, Ni and Cr, are up to 10 wt.%, 3 wt.%, 3.44 wt.%, 66 

ppm, and 140 ppm, respectively (Table 1). The amounts of these lamprophyre characteristic 

elements are not so high in relation to other examples described worldwide (Mitchell 1994). 

However, TiO2, La, Ce, Nd, Zr, and Ba are up to 2.55 wt.%, 165 ppm, 293 ppm, 121 ppm, 

703 ppm, and 2,510 ppm, respectively, which seems anomalously high and suggestive of 

lamprophyres. The Total REE (ΣREE) varies from 607 to 651 ppm, being considered strongly 

high and seems to be a particular characteristic of the Itatuba region. Gold, Pt, and Pd 

grades of these rocks are not significant, being up to 5 ppb, 5 ppb, and 17 ppb, respectively. 
Table 1. Selected chemical elements of geochemical analyses of lamprophyre samples from Itatuba 
region, NE Brazil. Major elements are in wt.% and traces in ppm. 

Samples SiO2 TiO2 MgO Na2O K2O Ni Cr V Cu Zn La Ce Nd Zr Ba Th 

CC-308 45.83 2.23 6.28 2.11 0.58 66 100 387 304 164 11 33 25 143 426 0.3 

CC-308D/2008 38.20 2.14 9.96 1.67 0.86 45 20 178 152 55 153 272 106 211 207 36 

CC-47 47.05 2.32 4.39 3.44 3.06 37 140 155 23 164 144 284 121 703 2,510 8 

CC-308D/2006 34.24 2.55 7.62 1.45 0.67 50 30 202 243 54 165 293 112 223 216 37 

 

Rare earth element patterns of Itatuba lamprophyres show similar behavior among 

themselves, excepting the sample CC-308 (Figure 1). Patterns for the three similar samples 

are very smooth and show a considerable fractionation between light rare earths (LREE) and 



heavy rare earths (HREE), as attests the (La/Yb)N ratio between 44 and 63. They have high 

LREE and low HREE fractionations that are quantitatively represented by the relatively high 

(La/Sm)N and low (Gd/Yb)N values 8-10 and 4-5, respectively. They show no Eu negative 

anomaly and their (Eu/Eu*)N values vary from 0.2 to 0.3. 
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Figure 1. Chondrite-normalized diagrams showing REE distribution of lamprophyre samples from 
Itatuba region, NE Brazil. Chondrite values are from Boyton (1984). 
 
CONCLUSIONS 
At Itatuba region occur Ti-augite - barkevikite-kaesurtite metalamprophyres that show no 

characteristic amounts of MgO, K2O, Na2O, Ni and Cr in relation to other lamprophyres 

worldwide, but their TiO2, La, Ce, Nd, Zr, Ba, and Total REE (ΣREE) seems to particularize 

them. They can be considered unique rocks described at this Brazilian part until now. 
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RESUMO 
O fogo é um processo crítico no sistema terrestre que promoveu conseqüências para a 
dinâmica da vegetação, para os ciclos biogeoquímicos e para a química da atmosfera. 
Variações na atividade do fogo foram importantes na reorganização da biota e são 
importantes agentes primários de mudanças em ecossistemas. Na América do Sul, a 
ocorrência de incêndios catastróficos nos últimos anos, aumentou as questões sobre o 
nosso entendimento das ligações fogo-clima-vegetação e seu papel nas mudanças 
climáticas e na mudança do uso da terra. Esse trabalho avaliou os impactos refletidos no 
sedimento de barragens pelas mudanças do uso da terra, sugere que a deposição de 
partículas de carvão, Hg e demais elementos traço sejam relacionados à mudança do uso 
da terra e à intensa atividade garimpeira da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mudança do uso da terra, Garimpo, Queimadas, Amazônia. 
 
ABSTRACT 
Fire is a critical Earth-system process that has broad consequences for vegetation dynamics, 
biogeochemical cycling, and atmospheric chemistry. Variations in fire activity were an 
important trigger of past biotic reorganizations, and they are implicated as a primary agent 
of ecosystem change in the future. In South America, the occurrence of catastrophic fires in 
the last years increased the questions about tour knowledge of the linkages between fire-
climate-vegetation and its paper in climatic changes and land use change. This study 
evaluated the impacts in a dam sediment core by the land use change and suggests that the 
deposition of charcoal particles, Hg and other trace elements would be related to land use 
change and the intense gold mining of the region. 
 
KEYWORDS: Land use change, gold mining, Biomass burning, Amazonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUÇÃO 
Grandes quantidades de carbono foram lançadas para a atmosfera a partir da supressão 
florestal (queima e corte) em altas e médias latitudes nos últimos séculos e nos trópicos 
durante a segunda metade do século XX. De 1850 a 1998, em torno de 270 (± 30) GtC 
foram emitidas para a atmosfera, na forma de CO2 devido à queima de combustível 
fóssil e produção de cimento. Aproximadamente 136 (±55) GtC foram emitidas como 
resultados da mudança do uso da terra, principalmente de ecossistemas florestais. O 
potencial estoque de carbono da Amazônia concede grande importância às mudanças do 
uso da terra, devido ao fato de que distúrbios nesses ecossistemas podem aumentar o 
CO2 atmosférico e afetar os ciclos biogeoquímicos globais. (Gullison et al., 2007). 
A prática de corte e queima de áreas de floresta é comum na Amazônia, durante o 
preparo da terra para agricultura e pastagem. Hoje, grandes áreas estão sendo queimadas 
sendo convertido em ecossistemas de grande biodiversidade e biomassa em 
ecossistemas com pouca biodiversidade e biomassa (Cordeiro, 2002). Atividades de 
queima emitem grandes quantidades de CO2 para a atmosfera (Hougthon et al., 2000; 
Fearnside, 1996). Esse processo de conversão da floresta se iniciou na Amazônia na 
década de 1970, principalmente com a transformação de ecossistemas de floresta em 
pastagem. Esse processo não foi acompanhado por projetos de manejo sustentado para 
os recursos florestais. Em geral, a abundância de madeira, a ausência de programas de 
manejo sustentado e a esperança de lucro rápido geraram uma grande queima de 
biomassa sem, no entanto, gerar riquezas. 
Durante a década de 1980, a conversão da floresta (um “sistema improdutivo”, de 
acordo com a visão da época) em pasto (“sistema produtivo”), foi considerada 
prioridade para ocupar vastas áreas, assegurando a propriedade da terra, sem levar em 
conta os aspectos ecológicos dos ecossistemas (Fearnside et al., 1993). Esse processo de 
desmatamento na Amazônia causou uma redução na quantidade de carbono nos 
ecossistemas (Nepstad et al., 1999), aumentando as emissões de carbono para a 
atmosfera em aproximadamente 0,2PgC ano-1 (Houghton et al. 2000). Junto com o 
desmatamento, ocorreu uma intensa “caça ao ouro”, com exploração dos sedimentos 
dos rios. As emissões de mercúrio (Hg) e a deposição atmosférica deste elemento na 
região Amazônica aumentou significativamente, devido ao garimpo, nas últimas 3 
décadas. 
 
OBJETIVOS 
Esse estudo teve como objetivo compreender as taxas de deposição de partículas de 
carvão, mercúrio, alguns metais e semi-metais e discutir os impactos ambientais 
causados pelo homem em uma área de intensa mudança do uso da terra. 
 
ÁREA DE ESTUDO 
A cidade de Alta Floresta (09°52’S; 56°06’, 288m) localiza-se no Norte do estado de 
Mato Grosso, apresenta clima do tipo Am (classificação de Köppen), úmido com três 
meses de estação seca. As temperaturas variam entre 23°C e 37°C com precipitações 
medias anuais de 1800 mm. A região de Alta Floresta fica situada em região de 
ocorrência de Floresta Ombrófila Densa como vegetação dominante. 
A região é uma das maiores regiões produtoras de ouro da Amazônia Brasileira. A 
região produziu mais de 90 toneladas de ouro de 1980 a 1996, com emissões de Hg 
numa estimativa média de 8,8 t.ano-1 (Hacon et al., 1995). 
 
 



MATERIAL E MÉTODOS 
Foi coletado um testemunho de sedimento (AF SSW 150) de 82 cm de profundidade em 
uma barragem formada pela construção de uma estrada e distante 150 km do centro da 
cidade de Alta floresta. Esse testemunho foi fatiado a cada 2 cm e cada fatia foi 
considerada como uma amostra. 
Para o cálculo de teor em água e densidade, no momento da abertura dos testemunhos, 
foram retiradas alíquotas de sedimento para o preenchimento total de cubos de plástico 
de volume e peso conhecidos. Em seguida, os cubos com sedimento foram pesados e 
armazenados em estufa até atingir pesos constante e, finalmente pesados novamente. 
Para o cálculo da densidade aparente foi utilizada a seguinte fórmula: Peso 
Seco/Volume do Cubo, e para o cálculo do teor em água: ((Peso úmido - Peso 
seco)/Peso úmido))*100. A análise granulométrica foi feita através de um analisador por 
difração a laser, modelo CILAS 1064. A matéria orgânica foi retirada do sedimento por 
meio de ataques sucessivos com peróxido de hidrogênio e o material restante foi 
disperso com hexametafosfato de sódio para leitura no analisador. 
A contagem de partículas de carvão foi feita por microscopia óptica. A matéria orgânica 
foi retirada por ataques de hidróxido de sódio e o sedimento restante foi diluído em 
água. Essa solução foi filtrada (acetato de celulose, 0,22µm, Millipore) e o filtro foi 
colado em lâmina de acrílico com acetato de etila. Para a determinação dos metais foi 
realizada uma abertura total (EPA 3052), com posterior leitura em ICP-OES. As 
datações foram feitas a partir das leituras das atividades do 210Pb nas amostras. 
 
RESULTADOS 
O perfil granulométrico mostrou uma imensa mudança a partir de 1985 (19cm), com o 
domínio de material fino (argiloso). Antes de 1985, prevalecia um sedimento de frações 
mais grossas. Essa mudança foi causada pela construção da estrada, associada a uma 
alteração no sistema, passando de um ambiente lótico, de grande energia, para um 
sistema lêntico, de baixa energia. 
As partículas de carvão se mostraram presentes em todo o testemunho, mas as maiores 
concentrações foram encontradas entre as décadas de 1980 e 2000 (entre 20 e 10cm), 
com o maior pico em 1985. (Fig 1). O pequeno tamanho das partículas de carvão 
indicam uma contribuição externa à área de influência da barragem. A concentração de 
carbono orgânico apresentou o mesmo comportamento do carvão, indicando que grande 
parte do carbono orgânico é originário de material alóctone ao corpo d`água. (Fig 1). 
 

 

       Figura 1: Concentração de Carbono, Nitrogênio e partículas de carvão no testemunho SSW 150. 

 



As concentrações de Hg e outros elementos traço (As, Al, Co, Cr, Ti, V, Zn) também 
apresentaram aumentos significativos após 1985. (Fig 2). O testemunho AF SSW 150 
sugere que a deposição de partículas de carvão, Hg e demais elementos traço sejam 
relacionados à mudança do uso da terra e à intensa atividade garimpeira da região. 
 

 
CONCLUSÕES 
O processo de colonização do município Alta Floresta a partir da década de 1970 
iniciou uma série de impactos ambientais na região da Amazônia legal ao norte do 
estado de Mato Grosso. Com o esgotamento da atividade garimpeira, no início da 
década de 1980, ocorreu crescimento da atividade agrícola e principalmente da pecuária 
na região. Na região de Alta Floresta, a construção de estradas antecedeu eventos de 
queima de biomassa vegetal, como pode ser verificado pelo aumento do número de 
partículas de carvão, que atinge um pico a 17 cm de profundidade. Esses eventos de 
queimada resultam de mudanças no uso da terra, da conversão de florestas primárias em 
pastos e lavouras. Esse acréscimo do carvão no perfil é capaz de refletir a magnitude e 
intensidade de biomassa queimada. O número das partículas de carvão indica um 
período marcado onde as queimadas são concentradas. Os eventos de queimadas, que 
estão registrados no testemunho SSW 150 após 20 cm, são responsáveis pela liberação 
de grandes quantidades de aerossóis na atmosfera como conseqüência de combustão. O 
pico da percentagem de carbono e de nitrogênio observado a 15 cm de profundidade 
pode estar diretamente relacionado com deposição de carvão e resíduos de combustão, 
provenientes de emissões de um período de queimada. As mudanças no uso da terra 
impactam o ambiente e alteram a composição da atmosfera local, normalmente com 
associação a eventos de queimada. A conversão da floresta, ou seja, o aumento da área 
de pastos e lavouras através do desmatamento é o maior agente impactante na região 
amazônica. 
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RESUMO 

Ocorrem na porção meridional do Cráton São Francisco três sistemas máficos fissurais. O 
sistema mais antigo está direcionado de NE para SW e constitui o Sistema Timboré, formado 
essencialmente por gabros. Os outros dois com direção de SE para NW são ligeiramente 
discordantes entre si e constituem, respectivamente, os sistemas Lençóis 1 e 2 e são formados, 
respectivamente, gabronorito/gabro e gabro/olivina-gabro. Os mafitos do Sistema Timboré têm 
características muito peculiares e se diferem drasticamente dos mafitos dos sistemas Lençóis (1 
e 2). Apresentam natureza cálcio-alcalina a tholeiítica e são relativamente alcalinos (traqui-
basalto a traquiandesito basáltico) com enriquecimento em terras raras leves e carecem de 
anomalias de Eu. Já os mafitos dos Sistemas Lençóis 1 e 2 mostram afinidade tholeiítica e 
composição essencialmente basáltica a andesito-basáltica. Apresentam padrões de REE 
semelhantes e anomalias negativas de Eu moderadas a inexistentes. Exceto pelo marcante 
contraste radiométrico 40Ar/39Ar entre eles, as diferenças geológicas entre os mafitos dos 
sistemas Lençóis 1 e 2 são mais sutis. Tratar-se-iam, portanto, de condições tectônicas 
mantélicas e crustais muito semelhantes, apesar de uma defasagem temporal da ordem 0,7 Ga. 

 

PALAVRAS CHAVES: diques, mafitos, petrografia, litogeoquímica. 

 

 

ABSTRACT 

Three mafic dikes swarms outcrop in the southern portion of the São Francisco Craton. The 
oldest one, named Timboré System, is constituted essentially by gabbros and placed on NE to 
SW direction. The second and third systems that constitute Lençóis 1 and 2 have placed slight 
discordant on SE to NW direction and are formed respectively by gabbronorite/gabbro and 
gabbro/olivine-gabbro rocks. On the whole, the Timboré System rocks are considerably different 
from rocks of the Lençóis 1 and 2 systems. The Timboré rocks cover calc alkaline to tholeiitic 
composition, but are moderately alkaline (trachy-basalts to trachy-andesite basalts), exhibiting 
LREE enrichment, with no Eu anomalies. The Lençóis 1 and 2 rocks present tholeiitic affinities, 
of basaltic to andesitic-basaltic composition and equivalent REE patterns, with light or absent Eu 
anomalies. Except by their contrasting 40Ar/39Ar ages, the geological characteristics between 



Lençóis 1 and 2 rocks systems are almost imperceptibly. Probably reflect an remarkable mantle 
and crustal tectonic conditions although split by a largest time lack around 0.7 Ga. 

 

KEYWORDS: dikes, mafites, petrography, litogeochemistry. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ocorrem, na porção meridional do Cráton São Francisco, mais especificamente na folhas 

Campo Belo e Oliveira (Carneiro et al. 2006), três sistemas máficos fissurais. Esses diques não 

deformados e nem metamorfisados (s.s.) possuem espessura variada, de métrica a 

decamétrica e o seu comprimento pode atingir dezenas de quilômetros (Carneiro et al. 2006; 

Costa 1999, Pinese 1997). As suas rochas afloram como agrupamento de matacões de cor 

preta e, dependendo da espessura do dique, podem apresentar encraves variados (de 

centimétricos a quilométricos) de suas encaixantes. Nas ocasiões onde se encontram rochas 

frescas (dique e encaixante) é possível observar foliação de borda e margens resfriadas. O 

sistema mais antigo, e também o mais subordinado em termos de ocorrência, está direcionado 

de NE para SW e constitui o Sistema Timboré. Três diques desse sistema afloram na porção 

setentrional da folha Campo Belo e somente um na porção meridional da folha Oliveira. Os 

outros dois sistemas de diques são mais significativos em termos de ocorrência e, também, 

interceptam os diques do Sistema Timboré. Estão direcionados de SE para NW, são 

ligeiramente discordantes entre si e constituem, respectivamente, os Sistemas Lençóis 1 e 2 

(Carneiro et al. 1997). Os diques máficos do Sistema Lençóis 1 têm direção aproximada N50º-

60ºW, enquanto aqueles do Sistema Lençóis 2, que interceptam os diques do Sistema Lençóis 

1, têm direção N35º-45ºW. 

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS 

Os mafitos do sistema Timboré são holocristalinos, inequigranulares de granulação média a 

grossa com tendência a textura hiatal ou inequigranular seriada, de granularidade grossa. Em 

geral, cristais menores de plagioclásio constituem uma matriz não orientada, para fenocristais 

de plagioclásio e de augita. A augita apresenta cristais subédricos ou mais raramente anédricos 

que, com certa freqüência, envolve os cristais de plagioclásio, formando a textura subofítica ou 

ofítica. Ocorrer, ainda, imersa entre ripas de plagioclásio, configurando textura intergranular. 

Localmente, apresenta-se uralitizada. Raras seções hexagonais de hornblenda de cor castanha 

foram observadas, mostrando também um zonamento reliquiar concêntrico. Nas porções mais 



afetadas por hidrotermalismo, observa-se com freqüência a formação de sericita, epídoto e 

clorita. Em termos classificatórios os mafitos do Sistema Timboré seriam gabros (s.s.). Os 

mafitos do Sistema Lençóis 1 são holocristalinos, inequigranulares de granularidade fina a 

média com texturas do tipo intergranular, ofítica, subofítica e, subordinadamente, porfirítica. 

Alguns exemplares exibem textura inequigranular de granularidade grossa a média, com núcleo 

e manto. Essa textura é composta por cristais porfiríticos de augita (núcleo), envolvido por um 

agregado fino desse mesmo mineral, parcialmente uralitizado (manto), oriundo do processo de 

recristalização marginal do núcleo. A augita ocorre em cristais prismáticos, maclados ou com 

intercrescimento em cruz e, mais subordinadamente, anédricos. Apresentam maclas de contato 

e podem envolver parcialmente o ortopiroxênio numa textura tipo coronítica. De modo geral, os 

piroxênios exibem intensos processos marginais de uralitização e cloritização. O feldspato 

alcalino ocorre em cristais prismáticos, às vezes granofíricos e com maclas tartan. Próximo às 

regiões de maior concentração de feldspato alcalino ocorrem agregados decussados de biotita 

castanha. Opacos geralmente anédricos a euédricos são, também, às vezes esqueletiformes. 

Em termos classificatórios os mafitos do Sistema Lençóis 1 seriam gabronoritos (s.s.) e, mais 

subordinadamente, gabros (s.s.). Petrograficamente, os mafitos do Sistema Lençóis 2 são 

holocristalinos inequigranulares de granulação média a grossa, apresentando textura ofítica ou 

intergranular e, mais raramente, porfirítica. Nesse caso, os fenocristais de plagioclásio estão 

imersos em uma matriz, mais fina, não orientada, de cristais menores de plagioclásio. Por outro 

lado, cristais poiquilíticos de plagioclásio podem hospedar cristais menores de augita, apatita e 

quartzo. A uralitização parcial da augita para hornblenda promove a formação de uma textura 

granonematoblástica incipiente. A olivina foi encontrada em algumas amostras e ocorre de duas 

maneiras: como inclusões na augita ou em cristais de tamanho e formas cristalinas variadas 

dispersos pela matriz da rocha. A olivina altera-se para iddingsita, clorofaeíta e magnetita e 

constitui relictos, às vezes esqueletiformes, no interior de opacos. Pode ocorrer também como 

cristais embainhados no interior de augita, formando uma auréola de reação sutil entre ambas. 

Pequenos e raros cristais euédricos de hornblenda marrom ocorrem isoladamente em algumas 

amostras. O quartzo encontra-se hospedado nos feldspatos e augita. Os opacos, às vezes em 

grande quantidade, ocorrem de maneira variada (e.g. anédricos, euédricos, esqueletiformes, 

com cavernas de corrosão, embainhados, etc.). Em termos classificatórios as rochas dos diques 

gabróicos seriam gabro (s.s.) e, mais subordinadamente, olivina-gabro. 

LITOGEOQUÍMICA 



Os resultados litogeoquímicos obtidos a partir de amostras selecionadas dos três sistemas de 

diques máficos indicam que os mafitos do Sistema Timboré, em termos de composição AFM 

(e.g. Irvine & Baragar 1971, Miayashiro 1975), se posicionam entre os campos cálcio alcalino e 

tholeiítico. Possuem uma natureza relativamente alcalina, variando de traqui-basalto a 

traquiandesito basáltico (e.g. Le Bas et al. 1986). Se comparados aos mafitos dos Sistemas 

Lençóis 1 e 2, apresentam concentrações de elementos incompatíveis significativamente 

elevadas. Se normalizados pelo condrito C1 (McDonough & Sun 1995) apresentam 

enriquecimento em terras raras leves e carecem das anomalias de Eu. Já os mafitos dos 

Sistemas Lençóis 1 e 2, em termos de composição AFM (e.g. Irvine & Baragar 1971, Miayashiro 

1975), mostram afinidade mais tholeiítica. Em termos de sílica e álcalis (e.g. Le Bas et al. 1986) 

tem composição geoquímica semelhante essencialmente basáltica a andesito-basáltica. Para 

os mafitos do Sistema Lençóis, os óxidos de Mg e Ca e os elementos Cr e Ni e Co são 

claramente compatíveis e mostram uma diminuição de suas concentrações ao longo de sua 

evolução magmática. Já os óxidos de Fe, Ti, Na, K, P, Mn e os elementos Ba, Ga, Hf, Zr, Nb, 

Mo, Th, Y e REE mostram um comportamento incompatível ao longo da evolução magmática 

desta suíte. Nos espectros de elementos terras raras, com concentrações normalizadas pelos 

valores do Condrito C1 (McDonough & Sun 1995), os gabronoritos e gabros dos Sistemas 

Lençóis 1 e 2 apresentam padrões semelhantes, 100 vezes mais enriquecidos que o Condrito 

C1 para as terras raras leves. As anomalias negativas de Eu vão de moderadas a inexistentes. 

CONCLUSÕES 

Em termos de posicionamento crustal os três sistemas de diques máficos, das folhas Campo 

Belo e Oliveira, exibem direcionamentos distintos e mútuas intersecções. Configura, portanto, 

uma seqüência temporal de três eventos máficos fissurais que se inicia com o Sistema Timboré 

e culmina com o Sistema Lençóis 2. Os mafitos do Sistema Timboré (ainda não datados 

geocronologicamente) têm características muito peculiares (estruturais, petrográficas e 

litogeoquímicas) e se diferem drasticamente dos mafitos dos sistemas Lençóis (1 e 2). No 

entanto, exceto pelo marcante contraste radiométrico 40Ar/39Ar entre eles (Carneiro & Oliveira 

2005), as diferenças geológicas entre os mafitos dos sistemas Lençóis 1 e 2 são mais sutis. 

Nesse caso, apesar da idade 40Ar/39Ar para os mafitos do Sistema Lençóis 1 ser de 

aproximadamente 1,7 Ga, o magmatismo desse evento não difere muito daquele dos mafitos do 

Sistema Lençóis 2, ocorrido 0,7 Ga depois. Tratar-se-ia, portanto de condições mantélicas e 

crustais muito semelhantes, apesar da defasagem temporal, relacionados aos rifts estateriano 

(1,8-16 Ga) e Macaúbas, respectivamente. 
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Abstract 
 

The distribution of rare earth elements (REE) and their signatures in 
sediments from bottom core drill samples in the Manguaba River were studied 
and related to the geological formation in its watershed. 

The rising tendency in the REE concentrations observed in the last 
decades of the analyzed profile is linked to the increasing of clay mineral 
fraction in the sediments. This geochemical signature is influenced by climate 
factor (tropical rock weathering) and low hydrodynamic conditions at the 
estuarine course especially. Moderate antropic factors (urban sewage, 
agricultural fertilizers), before the 1930's decade, have been favoring a 
reasonable degree of preservation of this hydrological basin, although it 
includes extensive sugarcane exploration. 
 
Keywords:  Geochemistry, REE, sediment, estuary 
 
Introduction 
 

Rare earth elements (REE) are important because their geochemical 
properties enable them to be powerful tracers of chemical processes. 
Consequently, they have been   extensively used in studies of provenance of 
sediments and as tracers of environmental changes, including those of 
anthropogenic origin. (Yang et al., 2002; Oliveira et al., 2007; Borrego et al., 
2004).  Therefore, it is very necessary to monitor the contents of ree`s from 
environmental sediments samples. 

The estuarine area of the Manguaba River, is dominated by sugarcane 
plantations, and presents low indexes of industrialization and demographic 
density. In such circumstances like these culture offer great diversity for 
colonization, refuge and nursery of species economically important, but they are 
suffering progressive anthropogenic threatening or struggles. 
Our approach is based on REE chemistry and some major and trace elements 
of the sediments in the estuary part of Manguaba River. 
 
 
Site description and sampling 

 

The estuary of the Manguaba River is located in the north coastal region of the 

Alagoas State , Northeastern Brazil (Fig. 1). 



The geology of the area consists of the cretaceous sedimentary basin of 

Alagoas (Feijó, 1994), largely covered by recent sediments in the coastal area, and 

sandy-clay sediments belonging to the Barreiras Formation. 

Trace and REE were determined by Instrumental Neutron Activation Analysis in 

Actlabs laboratories (Ontario, Canada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 -  The Manguaba River estuary setting and sampling location of Profile 

sediment. 

 

Results and discussion 

 

The REE contents in the first 60cm of the floor sediments of this estuarine part 

are compared with lithogenic patterns of literature (Turekian & Wedepohl,  1961), 

aiming to define the status of environmental geochemistry status.  

This comparison can highlight anomalous values in REE in the upper profile. 

This observation also allows the results highlight that the upper 33cm of the profile, is 

integrated predominantly by pelitic-organic sediments that is the section with higher 

levels of most chemical species. This segment shows sedimentological differentiation 

regarding the section below, where these levels are noticeably lower in metals 

contents. 

Results show that sedimentary record is strongly controlled by hydrodynamic 

conditions, resulting in organic-pelitic sediments under very low currents regimes or 

quartzeous silts and sands under high currents alternatively . A strong correlation index 

Al2O3 - REE (r2 > 0.90) suggests (Fig. 2) REE adsorption by clay minerals. Well defined 

statistical opposition is detached between REE compositions of organic-pelitic 

sediments against those from quartzeous silts or sands. This behavior is marked by 

increase in the normalized La/ybn ratio in the pelitic-organic sediments, or its decrease 

in sand sediments. The first ones show a La/ybn ratio range of 1.6 to 2.5 whiles the last 

ones between 1.1 and 1.6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 2 - High lineal correlation between the sum of REE and Al2O3 (%) 

 

In core profile sediments of the estuary Manguaba, REE concentrations, in 

general, grow from the base to the top (Fig. 3), with increases in OM and clay mineral 

fractions in whole sediments (WS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Concentrations of REE in the profile, exhibiting dependent growth of Al 

content. 

 



Conclusions 

 

These REE metals concentrations reflect the history of increasing influxes of 

pollutants from various sources in the drainage system. However, in most cases, these 

concentrations have not yet reached above the threshold critical contamination, 

considering the the USEPA’s international standards adopted in this study.  

Results show that sedimentary record is strongly controlled by hydrodynamic 

conditions, resulting in organic-pelitic sediments under very low currents regimes or 

quartzeous silts and sands under high currents. REE and other metals are adsorbed by 

clay minerals. There are chemical opposition between REE in organic-pelitic sediments 

against those from quartzeous silts and sands, because these last ones don’t have 

sorption capacity.  
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RESUMO 

A água hoje tem um papel muito importante em projetos de mineração, não somente devido à 
necessidade de suprimento para os processos de beneficiamento de minério e para o 
abastecimento das instalações sanitárias, mas também devido à necessidade de redução do 
impacto ambiental dessa atividade em termos da qualidade da água dos recursos hídricos 
locais. Problemas com a água geralmente são os tópicos principais de preocupações da 
comunidade local de áreas de mineração e, portanto pode afetar diretamente como a 
sociedade enxerga e aceita essa atividade industrial. Os estágios de desenvolvimento de um 
projeto de mineração têm sofrido significantes mudanças nas últimas quatro décadas. Durante 
as décadas de setenta, oitenta e noventa uma mudança significante na percepção mundial 
sobre as questões ambientais fez com que os setores do governo, de instituições de pesquisa 
e do setor privado desenvolvessem ferramentas tecnológicas capazes de prever, mitigar e até 
reduzir o custo de reabilitação de áreas de mineração. O objetivo desse trabalho é a discussão 
sobre algumas tecnologias da geoquímica ambiental que já estão disponíveis para aplicação 
em áreas de mineração assim como em outros sítios industriais. 

PALAVRAS-CHAVE: gestão de recursos hídricos, sustentabilidade, indústria mineral.  

ABSTRACT 

Water plays a significant role in mining projects. Its importance today is not only related to the 
needs for water supply necessary for ore processing and sanitary needs, but also related to the 
environmental impact that this type of industrial activity may have on the water resources of the 
region. Water issues are often the main topic of concern to the neighboring communities of a 
mining enterprise and therefore they directly affect how the society perceive and accept these 
activities. Therefore its availability and quality influence all phases of a mine’s life. The stages of 
a mine implementation have changed significantly in the last four decades.  During the 
seventies, eighties and nineties a great change in global environmental awareness made the 
academic sector, government research institutions and the private sector develop and create 
technological tools that would help to mitigate environmental impacts and even to reduce the 
cost for rehabilitation of mining areas. The aim of this paper is to discuss some environmental 
geochemical technologies that are readily available to environmental technicians for application 
at mine sites as well as at some other industrial sites. 

KEYWORDS: water management, sustainability, mining industry.  

INTRODUÇÃO 

Devido à existência de ferramentas tecnológicas (ensaios geoquímicos de lixiviação, 
ensaios geoquímicos de avaliação do potencial estático e cinético de geração de 
drenagem ácida, modelos hidrogeoquímicos, etc) é possível prever os impactos 
ambientais antecipadamente assim como gerenciar esses impactos uma vez que eles 
já tenham ocorrido. Por exemplo, programas extensivos de caracterização geoquímica 
de minério e estéril já são desenvolvidos desde a etapa de exploração mineral e se 
estende nas etapas de pré-viabilidade, viabilidade, licenciamento ambiental e algumas 



vezes até a fase de operação. Assim, uma vez que a mineração inicie as suas 
atividades um plano progressivo de reabilitação das áreas que serão impactadas do 
ponto de vista da qualidade da água deve ser implementado. Esse tipo de iniciativa 
tem se provado ser de grande valia para a redução dos custos de fechamento 
(descomissionamento) e de pós fechamento. 

Uma das grandes preocupações com as atividades de mineração se deve à extensa 
área e volume de material que geralmente ocupam as de pilhas de estéril e as 
barragens de rejeito. Hoje, mais de vinte e três bilhões de toneladas de minério são 
produzidas anualmente (Hetherinton et al., 2008). Para um minério de alto valor como 
os metais preciosos (ouro, prata, platina) e metais base (cobre, chumbo e zinco) a 
quantidade de material estéril produzido com a retirada do minério varia de duas vezes 
a mais de dez vezes a massa de minério produzida. Além do impacto visual local das 
pilhas de estéril e das barragens de rejeito existe também o potencial de contaminação 
dos recursos hídricos onde essas estruturas de engenharia se localizam.  

Alguns desses tipos de materiais (estéril e rejeito) podem ser quimicamente reativos 
devido a presença de sulfetos e conseqüentemente causar uma significante 
contaminação nos recursos hídricos locais (superficiais e subterrâneos), depois de sua 
exposição ao ar e a água. Dessa forma, a implantação de programas de 
caracterização geoquímica nas fases iniciais dos projetos de mineração reduz a 
probabilidade de contaminação de recursos hídricos locais uma vez que técnicas de 
engenharia podem ser utilizadas para a mitigação dos possíveis mecanismos 
geoquímicos de solubilização de metais para o meio ambiente.  

O objetivo desse trabalho é a discussão de algumas ferramentas tecnológicas (testes 
geoquímicos) que estão disponíveis para serem utilizadas em projetos de mineração a 
serem implantados, assim como, em projetos de mineração em atividade e em outros 
áreas industriais. 

FERRAMENTAS GEOQUÍMICAS PARA PREVISÃO DA QUALIDADE FUTURA DE 
ÁGUA EM PROJETOS INDUSTRIAIS E AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL 
DESSES PROJETOS EM CORPOS RECEPTORES 

Nas últimas três décadas houve um desenvolvimento substancial de técnicas e 
metodologias de investigação do impacto de uma atividade de mineração em termos 
de potencial de contaminação dos recursos hídrico locais (Hagerman e Briggs, 2000). 
Grande parte dessas técnicas envolve a caracterização geoquímica de amostras de 
minério, estéril e de rejeito por uma série de testes já consagrados entre a comunidade 
científica e também adotado por alguns laboratórios comerciais. O princípio 
geoquímico desses testes se baseia na utilização de uma solução lixiviante com a 
função de atacar com maior ou menor intensidade uma amostra e gerar dados que 
permitam a avaliação do potencial da amostra de geração de drenagem ácida ou de 
solubilização de metais. Assim, cada teste tem o seu objetivo específico e deve ser 
utilizado com bastante propriedade de forma que os resultados possam ser 
interpretados de forma apropriada e conseqüentemente auxiliem na implantação do 
projeto de mineração ou na mitigação de problemas ambientais já instalados. A tabela 
1 apresenta uma série de testes de natureza estática geralmente utilizados em 
investigações geoquímicas (Hageman et al., 2005). O primeiro ensaio foi criando pelo 
United States Geological Survey (USGS) e foi batizado como Field Leaching Test 
(FLT) o sengundo ensaio é clássico Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 
modificado em termos de massa da amostra e pH para esse estudo aqui apresentado 
e o terceiro ensaio é de solubilização e foi concebido pela Colorado Division of 
Minerals and Geology (CDMG). 



Tabela 1 – Testes geoquímicos utilizados para investigação do impacto ambiental de 
pilhas e minério, estéril e de barragem de rejeito em projetos de mineração. 

Descrição do teste USGS FLT TCLP 

modificado 

CDMG 

 

Tipo de teste 
batelada batelada batelada 

Razão: Solução / 

Sólido 
20 : 1 20 : 1 2 : 1 

Fluido lixiviante H2O DI 
CH3CH2OOH / 

NaOH 
H2O DI 

pH do fluido ~5.7 4.93 + 0.05 ~5.7 

Tamanho das 

partículas sólidas 

<10 mesh 

(< 2mm) 

<80 mesh 

(< 180 µm) 
Todo o material 

Massa da amostra 50,0 g 2,0 g 150 mL 

Método de agitação 

Tempo de agitação 

Agitação manual 

(5 minutos) 

Rotação 

(24 horas) 

Mistura com 

bastão 

(15 segundos) 

Tempo de 

decantação 
15 minutos 24 horas 90 minutos 

Método de filtração Seringa Seringa Seringa 

Tipo de filtro nitro-celulose nitro-celulose nitro-celulose 

Porosidade do filtro 0,45 µm 0,45 µm 0,45 µm 

 
Abaixo apresenta-se os resultados dos três principais tipos de ensaios apresentados 
acima (Tabela 1) em amostras coletadas na pilha de estéril da Mina Rattler no estado 
do Colorado nos EUA. O ensaio do tipo USGS FLT foi realizado em dois laboratórios 
distintos, um no USGS de Denver CO e o outro no laboratório da Colorado School of 
Mines (CSM) e ambos apresentaram resultados bastante similares. Verifica-se uma 
tendência similar de comportamento entre os resultados de campo do dreno da pilha e 
os resultados dos testes geoquímicos demonstrado a sua aplicabilidade em retratar o 
comportamento de pilhas de estéril.   
 

 
 

Figura 1- Resultados dos testes geoquímicos de lixiviação e a comparação com os 
resultados de campo do dreno da pilha (Hageman, et al., 2005). 



A partir dos  resultados obtidos acima (Figura 1) e utilizando dados do balanço hídrico 
de projetos de mineração é possível a elaboração de modelo hidrogeoquímicos para a 
determinação da futura qualidade de água de uma determinada área ou do impacto 
ambiental de unidades do empreendimento, como por exemplo pilhas e barragens.  

Modelo hidrogeoquímico 

Modelos hidrogeoquímicos podem ser utilizados em diferentes fases do projeto de 
implantação de uma mineração (exploração mineral, pré viabilidade, viabilidade, 
licenciamento, operação e fechamento) Eles podem ser sofisticados envolvendo 
modelos computacionais (PHREEQC, MINEQL, MINTEQ) ou eles podem ser simples 
utilizando a combinação dos resultados dos ensaios geoquímicos com os dados de 
qualidade de água e a realização de balanços de massa. Entretanto, seja qual for a 
opção para a utilização desses dois tipos de modelo hidrogeoquímicos  eles podem 
fornecer importantes conclusões sobre o impacto ambiental de pilhas e barragens em 
um determinado sítio. Os modelos hidrogeoquímicos são importantes para os 
seguintes estudos: prognóstico da futura qualidade de água de lagos de cava, 
gerenciamento de pilhas de minério e estéril, avaliação de risco ecológico e à saúde 
humana devido à operação de uma atividade de mineração, avaliação de impacto 
ambiental e no descomissionamento do empreendimento. 

Atualmente devido as preocupações da sociedade moderna, métodos e modelos 
hidrogeoquímicos tem sido desenvolvidos de forma que seja possível a mitigação ou 
até mesmo a redução significativa de impactos nos recursos hídricos locais devido às 
atividades de mineração. 
  
CONCLUSÕES 

Na medida em que o custo real e o custo percebível da água aumentam, a sua 
proteção e uso sustentável tornam-se cruciais para a viabilidade e continuidade de 
projetos industriais.  Portanto, o gerenciamento responsável e eficiente do recurso 
hídrico local necessitará da investigação não somente do ponto de vista de 
suprimento, mas também do ponto de vista da futura qualidade de água do 
empreendimento. Com a utilização de ferramentas geoquímicas (testes) e a realização 
de balanço hídrico local é possível a elaboração de modelos hidrogeoquímicos que 
devem responder a esses questionamentos técnicos, principalmente nas fases mais 
iniciais do projeto, em relação à questão da água, especialmente em projetos de 
mineração.    
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RESUMO 
Esse trabalho apresenta a composição litogeoquímica e de isótopos de Neodímio de rochas 
metaultramáficas aflorantes na margem sul do Quadrilátero Ferrífero, nas proximidades do 
município de Itaverava, MG, no contexto da granitogênese de arco magmático associada ao 
Cinturão Mineiro. A presença de acamamento ígneo, granulação média a grossa e texturas 
cumulus reliquiares, somada à composição química de elementos maiores, Cr e Ni, indicam 
que tratam-se de cumulados ultramáficos plutônicos. Em diagrama multielementar 
normalizado ao manto primitivo, as rochas metaultramáficas apresentaram perfil similar ao 
observado para rochas vulcânicas de arco magmático, assim como as de tonalitos de fonte 
juvenil paleoproterozóica do Cinturão Mineiro, datados em 2128 Ma e com os quais fazem 
contato no terreno. A composição isotópica do Nd corrobora a associação com os tonalitos, 
sugerindo assim, o mesmo tipo de fonte e ambiente tectônico para a geração de ambos os 
magmas originais, isto é, a cunha do manto metassomatizada em zonas de subducção.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: rocha ultramáfica, litogeoquímica, neodímio, arco paleoproterozóico.  
 
 
ABSTRACT 
This work presents the lithogeochemical and Nd isotopic composition of metaultramafic rocks 
outcropping at the southern margin of the Quadrilátero Ferrífero region, near Itaverava, MG, 
in the context of magmatic-arc related granitoïds of the Mineiro Belt. The major element 
chemistry, Cr and Ni contents, along with observed magmatic layering, general medium to 
coarse grain size of the rocks, and with partially preserved cumulus textures indicates they 
are plutonic ultramafic cumulate rocks. In primitive mantle normalized spider diagrams, the 
ultramafic rocks shows similar profile to adakite magmatic-arc volcanics, and also with that of 
the paleoproterozoic juvenile tonalites dated at 2128 Ma, with which the ultramafic rocks are 
in contact in the terrain. The Nd isotopic composition corroborates the association with the 
tonalites, and suggests the same tectonic setting and source region for both the parental 
magmas, that is a metassomatized mantle wedge in a subduction zone. 
 
 
KEYWORDS: ultramafic rock, lithogeochemistry, neodymium, paleoproterozoic arc.  
 
INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO GEOLÓGICA  

Neste trabalho são apresentados os resultados litogeoquímicos e de geoquímica isotópica 

de Nd de duas amostras de rochas metaultramáficas, aflorantes próximo ao município de 

Itaverava, MG, margem sul do Quadrilátero Ferrífero, folha topográfica Ouro Branco (escala 

1:50.000, IBGE). Essas rochas ocorrem em meio a tonalitos sin-orogênicos de ambiente de 

arco magmático do Cinturão Mineiro, datados em 2128 Ma (Martins & Seixas 2008). No 

mapa geológico regional, estas rochas aparecem como atribuídas ao Supergrupo Rio das 

Velhas, de idade arqueana (Fig. 1). A amostragem foi realizada durante mapeamento 



 

geológico realizado pelos autores. Os resultados indicam tratar-se de um evento magmático 

plutônico, contemporâneo e de mesmo ambiente tectônico que os tonalitos adjacentes. 
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Figura 1. Localização do afloramento estudado, indicado pela seta. Geologia baseada em 

Heineck et al. 2003. Cidades: OP-Ouro Preto, IT-Itaverava, SJ-São João Del Rei.  

 

LITOGEOQUÍMICA E COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DO NEODÍMIO 

As duas amostras selecionadas são constituídas de tremolita, antofilita, clorita, talco, 

serpentina, carbonato, magnetita e sulfetos. Possuem granulação média a grossa, com 

acamamento e textura ígnea parcialmente preservada, onde pseudomorfos de oikocristais 

de piroxênio englobam pseudomorfos de cristais de olivina cumulus (Fig. 2).  
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Figura 2. (a) Metaultramafito com acamamento ígneo (S0) e foliação metamórfica (S1). 

Caderneta de campo de escala, comprimento maior 20 cm. (b) Magnetita (Mgt) e Calcopirita 

(Cpy) em imagem de elétrons retroespalhados ao MEV. 

 

Possuem geoquímica de cumulados ultramáficos, com os seguintes parâmetros 

composicionais principais (óxidos em % recalculados em base anidra): SiO2 48,19 (±0,02), 

MgO 26,8 (±0,1), Al2O3 4,39 (±0,04), Fe2O3t 12,3 (±0,1), CaO 7,1 (±0,25), 100 

[MgO/MgO+FeOt] = 81, Cr 1259-1273 ppm, Ni 535-553 ppm, razão Cr/Ni de 2,3-2,4, e 

MgO/FeOt de 2,4.  

 

No entanto, é no conteúdo em elementos menores e traço que esses metaultramafitos 



 

apresentam suas características mais peculiares, como mostra o diagrama multielementar 

normalizado ao manto primitvo da figura 3, no qual são comparados com rochas vulcânicas 

de arco magmático (adakitos, dados retirados de Condie 2005); com um tonalito do Cinturão 

Mineiro amostrado próximo do contato com as rochas investigadas (dados de Martins & 

Seixas 2008); e com uma amostra de metaperidotito komatiítico cumulático (descrito em 

Jost et al. 1987, dados inéditos), amostrado na pedreira Chuell cerca de 15 km a noroeste 

de Itaverava (pertencente ao Complexo Monsenhor Isidro, Fig. 1).  

 

0,01

0,1

1

10

100

1000

Rb Ba Th Nb La Ce Sr Nd Zr Hf Sm Eu Ti Gd Y Yb

R
oc

ha
/M

an
to

 P
rim

iti
vo

peridotito komatiítico (pedreira Chuell)

metaultramafitos
deste estudo

adakito (Condie 2005)

tonalito (Martins & Seixas 2008)

0,01

0,1

1

10

100

1000

Rb Ba Th Nb La Ce Sr Nd Zr Hf Sm Eu Ti Gd Y Yb

R
oc

ha
/M

an
to

 P
rim

iti
vo

peridotito komatiítico (pedreira Chuell)

metaultramafitos
deste estudo

adakito (Condie 2005)

tonalito (Martins & Seixas 2008)

 

Figura 3. Diagrama multielementar.  

 

Destaca-se da figura 3, a similaridade do perfil geoquímico das rochas metaultramáficas 

investigadas neste estudo com as rochas de arco (adakito e tonalito), particularmente o 

enriquecimento nos elementos mais incompatíveis (à esquerda do gráfico, com exceção de 

Rb e Ba, relativamente menos enriquecidos que os demais), o padrão fracionado de 

elementos terras raras leves em relação aos terras raras pesados, e as anomalias negativas 

de Nb e Ti. Ao mesmo tempo, o gráfico aponta a dissimilaridade com o metaperidotito 

komatiítico da pedreira Chuell, este último caracterizado como altamente empobrecido em 

elementos incompatíveis. O diagrama Episolon Nd versus tempo (Fig. 4) corrobora a 

similaridade de assinatura litogeoquímica com o tonalito do Cinturão Mineiro. A idade 

modelo TDM entre 2,41 Ga a 2,48 Ga das rochas metaultramáficas é muito próxima da idade 

modelo do tonalito (2,43 Ga), assim como o Episolon Nd calculado para a idade de 

cristalização deste último (Episolon Nd2128 Ma): valor de −1,0  para o tonalito, e de −0,3 e −1,1 

para as metaultramáficas.  

 

CONCLUSÕES 

As amostras de rochas metaultramáficas investigadas neste estudo apresentam 

características de campo, texturais e litogeoquímicas indicativas de sua origem como 



 

cumulados derivados de magmas de arco magmático. Os resultados analíticos da 

composição química multielementar e de isótopos de Nd sugerem sua correlação genética, 

temporal e de ambiente tectônico com os tonalitos do Cinturão Mineiro, em meio aos quais 

esses cumulados ultramáficos encontram-se inseridos no terreno. Portanto ambas as 

associações petrotectônicas são  provenientes da mesma fonte juvenil paleoproterozóica, 

isto é, a cunha do manto metassomatizada em zonas de subducção,   como sugerido para 

os tonalitos por Martins & Seixas (2008).   
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Figura 4. Diagrama Episolon Nd versus tempo.  
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RESUMO 
O estuário de Caravelas, com seus manguezais e sua proximidade dos recifes de corais de 

Abrolhos (Banco de Abrolhos) é uma importante região de equilíbrio ecológico no Atlântico 

Sudoeste. Assim, este trabalho apresenta uma avaliação dos níveis de metais e As em 

sedimentos marinhos coletados na região. Os resultados obtidos mostraram que os níveis 

encontrados estão de acordo com o disposto na legislação, porém, o As obteve em alguns 

pontos, valores acima dos padrões de qualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, arsênio, geoquímica marinha, Caravelas 

 
ABSTRACT 

The Caravelas estuary, a region with mangroves and near Abrolhos corals reefs is an 

important ecologic equilibrium region of Southeast Atlantic. Thus, this work presents an 

assessment of metals and As levels in marine sediments of this region. The results obtained 

show which values are agreement with environmental legislation. However, in some 

sampling points As values were higher than quality patterns.    

KEYWORDS: heavy metals, arsenium, marine geochemistry, Caravelas 

 

INTRODUÇÃO 
A costa leste brasileira possui as maiores e mais ricas estruturas recifais do Oceano 

Atlântico Sudoeste, mas seus ecossistemas e processos oceânicos são pouco estudados e 

conhecidos. O diagnóstico das perturbações atuais e potenciais no ambiente costeiro 

demanda a caracterização prévia dos ecossistemas marinhos, em seus vários 

compartimentos e processos. Esse é um pré-requisito para o estabelecimento de estratégias 

de uso sustentável dos recursos marinhos e para o monitoramento e gestão das condições 

ambientais e sócio-econômicas da região. 

Dentro deste contexto, o estuário de Caravelas, localizado ao sul do estado da 

Bahia, com seus manguezais e sua proximidade dos recifes de corais de Abrolhos (Banco 



de Abrolhos) é uma importante zona de equilíbrio ecológico e qualquer alteração poderá vir 

a comprometer essa importante região, considerada a maior reserva da biodiversidade 

marinha do Atlântico Sul (Travassos et al, 2004). 

A região de Caravelas sofreu um impacto significativo a partir da monocultura do 

eucalipto, no final da década de 1980, expandindo rapidamente e ocupando amplas faixas 

de terra, destinadas até então à agricultura familiar ou a pecuária extensiva (Mello, 2006). 

Em 2003, foi inaugurado um terminal marítimo, de navios-barcaça, com o objetivo de escoar 

a produção de eucalipto, para isso um canal de canal de acesso do rio ao mar, com 3,8 km 

de comprimento, 90 m de largura e 5 m de profundidade foi construído. 

 Desta forma, verifica-se uma alteração na paisagem da região, com uma influência 

antrópica que poderá causar um impacto significativo neste importante ecossistema do 

Atlântico Sul. Assim, este trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação da contribuição 

antrópica de metais e As em sedimentos marinhos do estuário de Caravelas e do 

Arquipélago de Abrolhos. Os valores obtidos servirão como base para formação de um 

banco de dados e qualquer alteração nestes valores poderá ser atribuída a uma causa 

específica. 

 

ÁREA DE ESTUDO E COLETA DAS AMOSTRAS 
 Na região de estudo foram coletadas 61 amostras de sedimentos superficiais com 

amostrador de mandíbula tipo Van Veen. A Figura 1 apresenta a região de coleta, 

destacando o estuário de Caravelas e o Arquipélago de Abrolhos. 

    
Figura 1: Região de coleta das amostras de sedimento marinho, em destaque o estuário de 

Caravelas e o Arquipélago de Abrolhos. (Fonte: Leão et al., 2008) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As amostras de sedimento foram liofilizadas e procedeu-se a determinação dos 

seguintes elementos: Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sc e Zn. A metodologia utilizada 

seguiu o procedimento descrito por Chen e Ma (2001). Aproximadamente 2 g de sedimento 

marinho previamente liofilizado foram utilizados para análise. A cada amostra adicionou- se 

(a) (b) 



12 mL de água régia (3HCl + HNO3 → 2H2O + NOCl + Cl2) e estas foram mantidas 

aquecidas à temperatura de 110ºC, em chapa aquecedora, por um período de 4 horas.  

Após a etapa de digestão, a amostra foi diluída com 20 mL de ácido nítrico 2%, em 

seguida filtradas e transferidas para balões volumétricos de 100 mL, sendo o volume 

elevado com água Milli–Q. A determinação dos teores dos elementos metálicos foi realizada 

por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). O 

equipamento utilizado foi um ICP-OES, marca Varian, modelo 710-ES (Vista MPX). A 

mediana e o intervalo dos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. Estes 

resultados foram comparados aos valores limites estabelecidos pela Comissão Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA, 2004) 

Tabela 1: Mediana e intervalo de concentração, em mg kg-1, dos níveis de metais e As em 

sedimentos do estuário de Caravelas e Arquipélago de Abrolhos.  

Metais Caravelas Abrolhos Nível 1* Nível 2* 

Al 6171 (293 – 35291) 3972 (308 – 23964) - - 
As 4,96 (0,08 – 21,10) 3,50 (0,45 – 42,24) 8,2 70 
Cd 0,52 (0,02 – 2,74) 0,61 (0,07 – 2,26) 1,2 9,6 
Cr 10,28 (0,50 – 62,50) 13,49 (7,21 – 41,95) 81 370 
Cu 1,75 (0,28 – 7,22) 1,20 (0,76 – 6,80) 34 270 
Fe 4095 (424 – 13887) 7348 (512 – 29757) - - 
Mn 66,7(2,8 – 263,8) 88,2 (12,1 – 204,5) - - 
Ni 2,77 (0,12 – 16,33) 2,82 (1,50 – 12,29) 20,9 51,6 
Pb 3,72 (0,27 – 18,56) 2,52 (0,31 – 10,03) 46,7 218 
Sc 1,24 (0,07 – 7,08) 0,89 (0,04 – 4,90) 150 410 
Zn 10,06 (1,01 – 44,03) 9,05 (3,38 – 30,77) 150 410 
(*)Valores estabelecidos pelo CONAMA 344, de 25 de março de 2004 
(1)Nível 1 – limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. 
(2)Nível 2 – limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota 
 

Para uma melhor visualização dos níveis de metais ao longo do estuário de 

Caravelas, a Figura 2 apresenta mapas de distribuição de alguns metais como As, Cd e Pb. 

Verifica-se que os maiores valores são encontrados em áreas próximas aos manguezais, 

cuja concentração de finos é mais elevada.  

 

CONCLUSÃO 
 Os resultados obtidos neste trabalho mostram que os níveis de metais encontrados 

estão dentro dos padrões estabelecidos na legislação brasileira. Porém, em alguns pontos, 

os níveis de As estiveram acima do esperado, podendo indicar uma contaminação 

proveniente da utilização de fertilizantes ou outros produtos agrícolas, visto que a região 

sofreu um grande impacto pela cultura extensiva do eucalipto para produção de papel. No 

entanto, estes valores devem ser investigados a fim de confirmar essa hipótese.  

 Os teores de metais encontrados servem como referência para está área a qual está 

sujeita a alterações antrópicas nas áreas costeiras próximas, como o estuário de Caravelas. 



Desta forma, estudos rotineiros de impacto ambiental são de extremamente necessários 

para manutenção do equilíbrio ecológico nesta importante região do Atlântico.  
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Figura 2: Mapas de distribuição dos teores de As, Cd e Pb em amostras de sedimento do 

estuário de Caravelas e Arquipélago de Abrolhos. 
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RESUMO 

Contaminação de sedimentos de corrente por metais é comum e tem sido alvo de diversas pesquisas 

no mundo, com o objetivo de determinar o comportamento físico químico desse tipo de contaminação e 

potencial impacto ambiental. A simples determinação da concentração de metal total não é suficiente 

para predizer os efeitos da contaminação no ambiente. Dentre vários estudos recomendados para se 

avaliar o impacto ambiental dos metais, encontra-se o ensaio de elutriação, que verifica a estabilidade 

geoquímica dos metais presente em amostras de sedimentos. Quatro amostras em duplicada foram 

coletadas nas margens do rio São Francisco próximo a uma planta metalúrgica de zinco no município 

de Três Marias MG. Os ensaios de elutriação dessas amostras sugerem que apesar de algumas 

amostras apresentarem concentração de metais totais (Zn, Cd, Pb, Cu e Ni) acima do Nível 2
1
 da 

Resolução CONAMA 344/2004, a concentração de metal solubilizado é baixa e semelhante aos níveis 

encontrados no ponto de referência. Esses resultados sugerem uma estabilidade geoquímica dos 

metais relativamente alta e devem ser considerados na tomada de decisão para gestão dessa 

contaminação.  

PALAVRAS-CHAVE: metais; estabilidade; sedimentos; elutriação. 

ABSTRACT 

Sediment contamination by metals is very common and frequently researched world wide with the 

objective of assessing the physicochemical behavior of this type of contamination as well as the 

environmental impact of these contaminants. Bulk metal concentration in sediments is not enough to 

assess the effects of these contaminations in the environment and it is recommended to proceed with 

other researches and essays. Elutriation tests are used to determine the metal stability in sediment, 

very important in assessing environment impact. Four samples in duplicate were collected in the São 

Francisco River, near a zinc metallurgy plant in the city of Três Marias - MG. The sediment geochemical 

stability tests (or elutriation essays) suggest that although the metal bulk concentrations (Zn, Cd, Pb, Cu 

e Ni) from some of these samples are very high (above TEL), the metal geochemical stability is 

relatively high and this result should be considered in the decisions to be implemented in the 

contamination management plan.  

KEYWORDS: metals; stability; sediments; elutriation.  

                                                
1 Nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota (CONAMA 2004) 



INTRODUÇÃO 

Metais presentes em sedimentos de lagos, rios e reservatórios em concentrações podem 

causar um impacto a organismos bentônicos podendo chegar até aos níveis tróficos 

superiores. Faz-se imprescindível, portanto, a compreensão da estabilidade química desse 

tipo de contaminante, em termos do potencial de solubilização. O objetivo principal desse 

trabalho é o estudo da estabilidade geoquímica dos metais (Zn, Cd, Pb, Cu e Ni) nos 

sedimentos, por meio de ensaios de elutriação (solubilização) em amostras de sedimentos do 

rio São Francisco. 

METODOLOGIA 

Fundamentação teórica 

Após atingirem os sedimentos, os contaminantes podem ser alterados por diversos processos 

químicos, físicos e biológicos, que podem aumentar ou diminuir o seu potencial tóxico. Os 

sedimentos podem ser comportar como um depósito de contaminantes, mas também como 

uma fonte para o meio aquático, a partir da solubilização de seus contaminantes.  
 

De uma forma simplificada, a elutriação é um ensaio geoquímico que promove a liberação 

das substâncias que estão adsorvidas no sedimento para o eluente (água) por meio de 

lavagem e agitação. Pode ser utilizado para inferir o impacto do sedimento sobre a vida 

aquática quando este é sujeito à ressuspensão, seja por eventos naturais (bioperturbação, 

regime hidrológico) ou antropogênicos (dragagem). 
 

O método de elutriação utilizado pela USEPA está baseado no Procedimento de Preparação 

de Elutriatos (água sobrenadante resultante do teste) descrito por Plumb (1981). 

Coleta de amostras de sedimento 

As quatro amostras de sedimento e uma replicata foram coletadas para este estudo com o 

auxílio de uma draga de aço inox tipo Petersen de 20 kg, 10 L de capacidade e área de 

coleta de 928 cm2. As amostras foram coletadas da seguinte forma uma a montante da planta 

metalúrgica (PSF 01); duas em frente a planta (PSF 04 e PSF 06) e uma a 5 Km a jusante da 

planta (PSF 08). Elas foram identificadas e alojadas em potes de polipropileno com 

capacidade para 1 kg com tampas possuindo lacre e mantidas refrigeradas em caixas 

térmicas contendo gelo. 

Instrumental 

O método utilizado para a abertura total das amostras, para classificação em relação a norma 

Brasileira de qualidade de sedimento (CONAMA 344/04) foi o 3050B US EPA. Este método 

não é uma técnica de digestão total para a maioria das amostras. De qualquer forma, 

elementos encontrados em estruturas silicatadas não são normalmente dissolvidos por esse 

procedimento, mas eles também não são normalmente móveis no meio ambiente. 
 

A elutriação foi realizada com sedimento fresco e com água coletada no ponto, utilizando 

uma razão de água sedimento de 1:4, desta forma utilizou-se 8 L de água deionizada e 2 L 

de sedimento, de acordo com a metodologia utilizada pela USEPA (Plumb, 1981). A 

velocidade de rotação do agitador foi mantida a 500 rpm durante 30 min. Os sedimentos de 

cada ponto amostrado foram submetidos a 3 experimentos de elutriação idênticos. Durante a 



execução dos experimentos mediu-se o pH, Eh, condutividade e oxigênio dissolvido em três 

momentos: 

1. Após uma mistura inicial entre o sedimento e a água controle; 

2. Após uma agitação de 30 minutos (dados não apresentados); 

3. Após o repouso de 60 minutos. 
 

Foram coletadas amostras da fase aquosa (elutriato) para análise de metais totais e 

dissolvidos após o tempo de repouso. 

RESULTADOS 

A seguir apresentam-se os resultados da caracterização da concentração de metais nas 

amostras de sedimento coletadas e a comparação com os valores máximos permitidos pelo 

CONAMA 344/04 (Tabela 1) e os valores obtidos pelo ensaio de elutriação realizados nas 

mesmas amostras (Tabela 2). 
 

Tabela 1 – Concentração de metais nos sedimentos amostrados 

Ponto de coleta Cd Cu Ni Pb Zn 
  mg/Kg (ppm) 

CONAMA 344/2004 – Nível 2 3,5 91,3 35,9 91,3 315 
PSF01 < 3,0 11 9,2 13 24 

PSF04 3,7 19 5,2 18 842 
PSF04 (replicata) 3,1 16 5,8 16 795 
PSF06 27 31 9 76 1.571 
PSF08 < 3,0 12 9,8 19 283 

 

Tabela 2 – Concentração de metais no elutriato 
  Concentração após elutriação (mg/L)* 

Cd Total Pb Total Cu Dis Ni Total Zn Total CONAMA 357/05 - 
Classe 2 0,001 0,01 0,009 0,025 0,18 

Cd Total Pb Total Cu Total Ni Total Zn Total 

<0,001 0,74 0,59 0,18 0,36 
Cd Dis Pb Dis Cu Dis Ni Dis Zn Dis 

PSF 01 <0,001 0,05 <0,009 <0,02 0,19 

Cd Total Pb Total Cu Total Ni Total Zn Total 

0,027 0,13 0,04 <0,02 7,23 
Cd Dis Pb Dis Cu Dis Ni Dis Zn Dis 

PSF 04 <0,001 0,02 <0,009 <0,02 0,18 

Cd Total Pb Total Cu Total Ni Total Zn Total 

0,005 <0,01 <0,009 <0,02 0,22 

Cd Dis Pb Dis Cu Dis Ni Dis Zn Dis 

PSF06 <0,001 <0,01 <0,009 <0,02 <0,01 

Cd Total Pb Total Cu Total Ni Total Zn Total 

0,362 0,84 0,19 0,08 11,3 

Cd Dis Pb Dis Cu Dis Ni Dis Zn Dis PSF06 
(duplicata) <0,001 0,05 <0,009 <0,02 <0,01 

Cd Total Pb Total Cu Total Ni Total Zn Total 

0,142 7,43 1,42 0,09 42,8 

Cd Dis Pb Dis Cu Dis Ni Dis Zn Dis 

PSF 08 <0,001 0,03 <0,009 <0,02 0,2 



Interpretação dos resultados 

1- Todas as amostras provenientes dos ensaios, a montante e a jusante da planta 

metalúrgica, apresentaram concentração de metais totais (incluindo fração suspensa) acima 

do que estabelece a legislação (CONAMA 2005).  
 

2- As concentrações de metais dissolvido em todas as amostras se apresentaram bastante 

inferiores às concentrações de metais totais e semelhantes (ou até inferiores) à amostra de 

referência (PSF1), sugerindo baixo potencial de solubilização dos metais presentes nos 

sedimentos. Esse baixo potencial de solubilização pode estar associado a mecanismos de 

indisponibilização, como formação de sulfetos secundários.  
 

3- As diferenças nas concentrações de metais totais, observada na duplicata do PSF6, 

possivelmente se devem a diferenças na velocidade de sedimentação das partículas 

presentes na amostra, por sua vez, conseqüência da diferença de granulometria entre as 

amostras. As concentrações de metais solúveis, excluída a fração suspensa, se 

apresentaram bastante consistentes.  

CONCLUSÕES 

Os ensaios de elutriação com as amostras de sedimento do rio São Francisco mostraram que 

o seu potencial de solubilização, mesmo para aquelas que apresentaram concentrações de 

metais acima de nível 2 (CONAMA 344/04) (PSF 04 e PSF 06), é baixo e comparável ao 

ponto de referência (PSF1). Mecanismo geoquímicos como o de precipitação de sulfetos 

secundários, adsorção de metais em hidróxidos de ferro e manganês podem estar 

contribuindo significantemente para esse baixo potencial de solubilização de metais. Essas 

conclusões devem ser consideradas nas ações de gestão de sedimentos contaminados no 

trecho aqui apresentados. 
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RESUMO 
Os dados geoquímicos dos solos permitem evidenciar anomalias na dependência das 
mineralizações ou relacionadas com a influência da exploração mineira. Verifica-se que os 
teores mais elevados, para a generalidade dos elementos, se registam, além das 
escombreiras, nos solos da envolvente próxima de zonas mineralizados, ou situados sob a 
influência das escombreiras, ultrapassando Cu e As os teores máximos admitidos para usos 
agrícola. A aplicação da Análise em Componentes Principais (ACP) permitiu verificar a 
separação em grupos de elementos de acordo com os seus comportamentos em função do 
pH. Verificam-se associações entre elementos, atribuídas aos seus comportamentos 
geoquímicos e descriminam-se as amostras representativas do fundo geoquímico local e as 
amostras portadoras de contaminação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: solos, escombreiras, minas abandonadas, metais pesados e arsénio 
 
 
ABSTRACT 
The geochemical soils data show anomalies in the dependency of the mineralization or the 
relation to mining influence. Beyond the mining soils, it is shown that the highest registered 
levels, for the elements in general, are the soils involving the mineralized areas or the ones 
situated under tailings influence, bypassing Cu and As those admitted for agricultural uses. 
The application of the Principal Components Analysis (PCA) verified the separation into 
element groups according to their behaviour as a function of pH. Attributed to their 
geochemical behaviour, association amongst elements is verified. The representative 
samples of the local geochemical background and the contaminated samples were 
discriminated. 
 
KEYWORDS: soils, tailings, abandoned mines, heavy metals and arsenic 
 
ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E MINERALOGIA DOS FILÕES 
O jazigo estanífero de Ervedosa teve lavra contínua com trabalhos subterrâneos entre 1939 

e 1965, tendo sido retiradas da Mina de Ervedosa, também chamada Mina do Tuela, cerca 

de 6000 toneladas de estanho e idêntica quantidade de óxido de arsénio (As2O3). Desde 

1958 até 1969 a exploração fez-se dominantemente a céu aberto e nos aluviões do rio 

Tuela, onde os teores podiam atingir cerca de 4 kg por tonelada. 

Os filões de quartzo estaníferos da mina de Ervedosa localizam-se no bordo norte do 

maciço granítico de Chaves-Rebordelo, constituído por diversos granitóides associados ao 

cisalhamento dúctil de Laza-Rebordelo, relacionando-se a mineralização com a 

diferenciação magmática que originou o granito moscovítico, hospedeiro da mineralização.  

Relativamente à mineralogia dos filões, entre os minerais da ganga é de destacar a 

presença dominante de quartzo e de alguma moscovite, fluorite e apatite. A cassiterite 



ocorre sob a forma de pequenos cristais ou associados em agregados arredondados. É 

zonada e apresenta inclusões de quartzo e moscovite e, nas zonas escuras, ocorrem 

exsoluções de columbite, ixiolites e raras de volframite e rútilo. A arsenopirite é o sulfureto 

dominante e manifesta inclusões de pirrotite e bismuto ou, a mais tardia, de matildite e 

bismutinite. A arsenopirite está parcialmente substituída por pirite e é penetrada por estanite 

e calcopirite. A pirite é posterior à arsenopirite idiomórfica e tem inclusões de pirrotite, 

bismuto e bismutinite. A blenda tem vulgarmente exsoluções de calcopirite. Óxidos de ferro 

e uraninite, bem como covelite e arsenatos, ocorrem em fracturas da arsenopirite e 

certamente resultam de alteração supergénica.  

As escombreiras e as paredes rochosas mineralizadas contêm concentrações de metais 

quer em fases primárias quer em fases sólidas secundárias, sobretudo sulfatos complexos 

hidratados e óxidos e hidróxidos, cuja exposição à água, oxigénio e bactérias produz águas 

ácidas que drenam das galerias e escombreiras. 

 

METODOLOGIA 
A amostragem dos solos foi efectuada segundo perfis transversais: perfil 1, fora da 

influência da exploração mineira, embora intercepte a mineralização; perfil 2, que inclui as 

escombreiras da mina e os solos laterais a estas; perfis 3 e 4 localizados na zona de 

dispersão da contaminação, sob influência da exploração mineira. Sobre esses perfis, em 

intervalos de 10 a 20 metros, foram efectuadas colheitas de solos. Todas as amostras de 

solos e escombreiras foram colhidas a cerca de 20 cm de profundidade, numa quantidade 

de cerca de 5 kg. Em cada local de recolha foram extraídas cerca de 4 a 5 amostras parciais 

que, combinadas, constituíram a amostra. 

As amostras dos solos e escombreiras foram secas em estufa a uma temperatura constante 

de 40 ºC e, posteriormente, homogeneizadas e quarteadas para obtenção, em cada 

amostra, de duas fracções equivalentes, destinadas às determinações das propriedades 

edáficas e às análises químicas. As amostras destinadas às análises químicas, após 

desintegração física, foram crivadas através de um peneiro com malha de 2 mm e, 

seguidamente, crivadas abaixo de 60 malhas (250 µm). A determinação dos teores totais foi 

feita por ICP-MS, após decomposição ácida (HF+HNO3+HClO4). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Relativamente às propriedades edáficas, estes solos variam, na generalidade, entre o 

areno-franco e o franco arenoso. Os solos do perfil 4, na zona ripícula do rio Tuela, 

classificam-se como limosos; estes solos caracterizam por uma reduzida capacidade de 

retenção de catiões, que pode ser explicada pelas pequenas percentagens de matéria 



orgânica, assim como de argilas. Quanto aos teores em matéria orgânica, os solos do perfil 

1 caracterizam-se por níveis baixos a medianamente altos e os solos do perfil 3 e do perfil 4 

caracterizam-se por níveis médios. Já as escombreiras e solos do perfil 2 caracterizam-se 

por níveis de matéria orgânica muito baixos a médios, como consequência quer da origem 

destes materiais, quer da fraca massa vegetal produzida pela escassa vegetação aí se 

consegue estabelecer; Quanto aos valores de pH, e segundo a escala adoptada no USDA(, 

os solos naturais da área de Ervedosa variam entre extremamente ácidos a fortemente 

ácidos, enquanto que os solos mineiros são classificados como muito fortemente ácidos. 

Na tabela 1 apresentam-se os valores médios e as variações de teores dos elementos 

químicos estudados e do pH, distinguindo os quatro perfis amostrados. 

 
Tabela 1- Médias e variações de teores dos elementos químicos e pH das amostras de solos em 

cada um dos perfis (valores em mg/kg com excepção do Fe que é expresso em %). 
 

 Perfil 1 (n=14) Perfil 2 (n=15) Perfil 3 (n=12) Perfil 4 (n=10)
 Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

pH 4,47 4,38 4,80 4,67 4,46 5,00 4,76 4,46 5,10 4,61 4,54 4,70 
Fe 2,26 1,43 3,83 3,12 1,11 5,85 2,90 1,65 3,69 4,19 3,10 5,66 
Mn 306 184 706 686 390 1495 846 384 1475 783 531 1053 
Cu 261 33,6 534 147 75,9 220 211 88,1 309 133 29,8 200 
Zn 167 74,8 282 378 243 576 278 163 429 230 91,2 320 
Pb 108 41,3 328 72,7 37,1 149 79,2 44,7 128 29,1 18,0 43,6 
Cr 36,2 9,16 74,7 61,1 5,55 126 86,0 16,5 140 171 104 237 
Co 7,55 2,69 23,3 12,9 2,94 26,6 15,2 3,21 27,4 22,7 19,4 28,4 
Ni 20,2 6,00 64,4 33,9 7,83 56,9 33,9 17,3 60,5 85,0 65,4 109 
Mo 2,12 1,06 4,89 5,91 1,68 24,3 7,24 2,63 16,1 0,21 n.d. 0,99 
Cd 0,64 0,03 1,90 1,84 0,38 3,28 3,18 0,80 7,35 3,75 0,25 6,05 
Bi 16,9 1,00 29,7 3,55 0,51 7,81 5,78 1,18 12,4 5,86 0,32 14,3 
Sn 80,0 8,91 159 43,0 12,5 85,7 39,3 2,16 79,5 9,47 4,75 13,7 
W 53,4 12,1 117 14,6 8,00 18,8 10,8 2,32 20,9 4,73 1,89 8,51 
Ag 1,35 0,55 2,54 1,05 0,70 1,35 1,76 1,08 3,42 1,08 0,36 2,01 
As 409 56,2 1996 313 108 679 533 310 1323 507 12,9 1282 
U 60,2 n.d. 105 42,7 12,8 100 42,5 n.d. 73,6 10,4 4,60 17,1 

n.d.- não detectado 

 

Os resultados mostram que alguns elementos, como Ag, Fe, Cd e, em menor grau, Mo, Co 

e Bi, apresentam variações mais baixas nos teores estando presentes no solo de forma 

mais ou menos homogénea, sendo as suas concentrações controladas primordialmente por 

outros factores que não a contaminação induzida pela mineralização e pela exploração 

mineira. Os restantes elementos caracterizam-se por apresentarem grandes variações nos 

teores, evidenciando claramente a presença de “outliers”. 

O As e o Cu apresentam na grande maioria das amostras valores superiores aos limites 

máximos admitidos para uso agrícola, segundo a norma de qualidade do Ontário 

(GUIDELINES FOR USE AT CONTAMINATED SITES IN ONTARIO, 1997). 

Com a finalidade de facilitar e melhorar a interpretação da geoquímica dos solos recorreu-se 

à aplicação da Análise em Componentes Principais (ACP). A matriz de dados utilizada na 



análise era composta por 51 indivíduos (amostras) e 17 variáveis (pH, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, 

Cr, Co, Ni, Mo, Cd, Bi, Sn, W, Ag, As e U). Os resultados mostram que existem dois grupos 

fundamentais de elementos, tendo em consideração o seu comportamento no solo. Assim, 

um primeiro grupo composto por Ni, Cr, Fe, Co e Mn, que se apresentam como elementos 

da mineralização com comportamentos geoquímicos semelhantes e interdependentes 

mantendo estreita correlação com as condições do solo e surgindo como fundamentalmente 

controlados pelo pH. Estes elementos revelam grande mobilidade na gama de valores de pH 

registados nestes solos, formando auréolas de dispersão secundária mais extensas. O 

segundo grupo de elementos (Sn, U, W, Bi e Cu) é constituído pelos que, estando também 

presentes na mineralização, são igualmente controlados pelo pH, mas de forma 

inversamente proporcional. 

Este tratamento também permitiu descriminar as amostras em “populações” mais ou menos 

bem diferenciadas: “populações” que reflectem a composição das anomalias representativas 

da mineralização, constituídas por grande parte das amostras do perfil 1, parte das amostras 

do perfil 2, nomeadamente as das escombreiras e parte das amostras do perfil 3.; uma 

“população” constituída pelas amostras que poderão ser consideradas como portadoras dos 

valores de fundo geoquímico; e ainda uma outra “população”, constituída pelas restantes 

amostras, e que parece estabelecer a transição entre as anteriores. 

 
CONCLUSÕES 
Os materiais depositados nas escombreiras caracterizam-se por uma produtividade em 

sentido estrito edafológico extremamente pobre, em virtude dos reduzidos conteúdos em 

matéria orgânica, das baixas capacidades de troca catiónica e dos acentuados valores de 

acidez, associados às texturas tipicamente arenosas. Os dados geoquímicos dos solos 

permitem evidenciar algumas anomalias na dependência natural das mineralizações ou 

relacionadas com a influência da exploração mineira e escombreiras. Verifica-se que os 

teores mais elevados, para a generalidade dos elementos, se registam, além dos solos 

mineiros (escombreiras), nos solos amostrados na envolvente próxima de zonas 

mineralizadas, ou nos solos amostrados a cotas mais baixas, a “jusante” das escombreiras. 

A aplicação da ACP permitiu verificar a separação em grupos de elementos de acordo com 

os seus comportamentos em função do pH, verificar associações entre elementos, 

atribuídas aos seus comportamentos geoquímicos, assim como descriminar as amostras 

representativas do fundo geoquímico local e as amostras portadoras de contaminação.  
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RESUMO 
O óxido nitroso é um dos gases do efeito estufa com poder de aquecimento cerca de 310 
vezes maior que o do CO2, mas o seu metabolismo em manguezais ainda não foi bem 
estudado. O objetivo desta pesquisa é determinar fluxos de N2O em manguezais e verificar 
quais fatores influenciam sua produção e troca com a atmosfera. O trabalho foi realizado 
nos mangues de Gramacho (Duque de Caxias-RJ) e Itaoca (São Gonçalo – RJ) situados na 
baía de Guanabara. As amostras de N2O foram coletadas com câmaras de PVC afixadas no 
sedimento e as concentrações foram determinadas através de cromatografia gasosa. Foram 
observados dois aspectos neste projeto: a influência da granulometria do sedimento e do 
número de pneumatóforos nos fluxos de N2O. O estudo da granulometria mostrou que os 
fluxos foram maiores em sedimentos arenosos e mais baixos em sedimentos sílticos. Os 
resultados da influência do número de pneumatóforos mostraram que os fluxos de N2O 
aumentam conforme aumentam os pneumatóforos presentes no sedimento.   
PALAVRAS-CHAVE: Gases do efeito estufa, ciclo do nitrogênio, atividades 
antropogênicas. 
 
ABSTRACT 

The nitrous oxide (N2O) is a greenhouse gas with heating power of approximately 310 times 
greater than the CO2, but its metabolism in mangroves has not been well studied. The 
objective of this research is to determine N2O fluxes in mangroves and see the factors that 
can influence their production and exchange with the atmosphere. This work was carried out 
in the mangroves of Gramacho (Duque de Caxias-RJ) and Itaoca (São Gonçalo - RJ) located 
in the Guanabara Bay. Samples were collected with static chambers displayed in the 
sediment and the nitrous oxide concentrations were determined by gas chromatography. 
Two aspects were observed in this project: the influence of the sediment grain size and the 
number pneumatophores in N2O fluxes. The study of the sediment grain size showed that the 
fluxes were higher in sand sediments and lower in siltic sediments. The results of the 
influence of the number of pneumatophores showed that N2O fluxes increases as increase 
the pneumatophores presents in the sediment. 
KEY WORDS: Greenhouse gases, nitrogen cycle, anthropogenic activities. 
 

INTRODUÇÃO 

O óxido nitroso (N2O) é um dos gases do efeito estufa (IPCC, 2001) e tem um 

potencial de aquecimento cerca de 310 vezes maior que o CO2 (Krithika et al., 2008; Meyer 

et al., 2008). Meyer et al. (2008) ressaltam que a concentração deste gás na atmosfera tem 

crescido continuamente, segundo Khalil (2000) as concentrações atmosféricas vêm 

crescendo numa taxa de 0,8 ppb ano-1. Segundo Bauza et al. (2002) os manguezais são 

assembléias de árvores que ocupam as regiões intermarés de zonas tropicais e subtropicais 

do mundo, são ambientes deposicionais e, de acordo com Morell & Corredor (1993), 

recebem grande carga de matéria orgânica, contribuindo como fontes biogênicas de gases 

do efeito estufa como coloca Krithika et al. (2008). De acordo com Bauza et al., (2002) o 

metabolismo do N2O em manguezais ainda não foi bem estudado. O objetivo geral deste 



estudo é determinar fluxos de N2O em manguezais e verificar quais fatores influenciam sua 

produção e troca com a atmosfera nesse tipo de ecossistema.   

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo e Determinação dos Fluxos de N2O Através da Câmara Estática  

Esta pesquisa foi realizada nos manguezais de Gramacho (Duque de Caxias-RJ) e 

Itaoca (São Gonçalo – RJ) ambos situados na baía de Guanabara. Para determinação 

fluxos de N2O amostras são coletadas, em intervalos de tempo iguais, de dentro de uma 

câmara de PVC, inserida à superfície do sedimento. A determinação das concentrações do 

gás é feita por cromatografia gasosa, o fluxo 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 e Goreau, 1998; de Mello e 

Hines, 1994). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos em regiões onde a espécie 

presente era a Avicennia schaueriana. Foram feitos dois estudos preliminares: o primeiro 

analisou a influência da granulometria do sedimento e o segundo verificou a existência de 

diferenças nos fluxos de N2O em relação ao número de pneumatóforos (raízes respiratórias) 

presentes no sedimento.  

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre os fluxos obtidos em mangue com 

sedimento síltico e arenoso.  As medidas foram feitas em dois manguezais: no mangue de 

Itaoca em São Gonçalo (sedimento síltico e arenoso), em 15/08/2008, e em Gramacho 

(apenas sedimento síltico), Duque de Caxias, em 22/08/2008. 

  
Tabela 1: Fluxos de N2O, em µg N m-2 h-1, nos mangues de Itaoca e Gramacho de acordo com a 
granulometria do sedimento, são apresentados ainda as médias dos fluxos e os respectivos desvios 
padrões. 

Local Textura sedimento Fluxos 
Itaoca - SG Arenoso 62,5 
Itaoca - SG Arenoso 126,9 
Itaoca - SG Síltico 17,3 
Itaoca - SG Síltico 8,1 

Gramacho - Rio Síltico 17,6 
Gramacho - Rio Síltico 2,0 
Gramacho - Rio Síltico 8,0 
Gramacho - Rio Síltico 5,9 

 

Como observado na Tabela 1, os fluxos em sedimento arenoso no mangue de Itaoca 

foram bem superiores aos obtidos em sedimento síltico. Pode-se observar também que os 



fluxos alcançados no mangue do Aterro Sanitário de Gramacho foram comparáveis aos 

obtidos em sedimentos sílticos medidos no mangue de Itaoca, o primeiro variando de 2,0 a 

17,6 µg N m-2 h-1, e o segundo de 8,1 a 17,3 µg N m-2 h-1. Estes resultados podem ser 

explicados pelo fato de o mangue de Gramacho ter o sedimento composto por material fino 

e, dessa forma, os fluxos foram mais baixos e próximos aos encontrados para sedimentos 

finos em Itaoca.   Acredita-se esta diferença entre os resultados alcançados deve-se a 

diferença de granulometria dos sedimentos, já que a Avicennia schaueriana é a espécie 

presente em todos os pontos coletados. Goreau & de Mello (2007) sugeriram que a textura 

dos sedimentos de mangue possa influenciar na liberação dos gases do efeito estufa. Meyer 

et al. (2008) mostra que não apenas o grau de produção de N2O é importante, mas também 

a difusividade que o gás terá naquele sedimento. Na continuação deste projeto será 

verificada ainda a concentração das espécies de nitrogênio na água intersticial para se 

determinar até onde vai a influência da granulometria do sedimento. 

No Gráfico 1 são apresentados os resultados de fluxos de N2O em relação ao 

número de pneumatóforos (raízes respiratórias) presentes dentro da câmara no momento 

das medidas. Todas essas medidas foram feitas no mangue de Gramacho. Tentou-se 

colocar algumas câmaras em locais onde a densidade de pneumatóforos era relativamente 

alta e a outras onde a densidade era baixa. Dessa forma, foi possível comparar os fluxos 

obtidos com a quantidade de pneumatóforos presentes no sedimento logo abaixo da câmara 

que media. 
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Gráfico 1: Comparação entre número de pneumatóforos e fluxos de N2O µg N m-2 h-1. 

 
Os valores de fluxos alcançados nesse estudo sugerem uma relação com o número 

de pneumatóforos. Desse modo, os fluxos de N2O aumentam conforme aumenta a 

quantidade de pneumatóforos dentro da câmara. Krithika et al. (2008) também observou 



relação entre o número de pneumatóforos e fluxos de N2O num estudo de fluxos por meio 

de câmaras estáticas realizado em um mangue na Índia. 

 

CONCLUSÕES 

Os manguezais do Aterro Sanitário de Gramacho (Duque de Caxias) e Itaoca (em 

São Gonçalo), situados na baía de Guanabara, emitem N2O do sedimento para a 

atmosfera. Precisa-se ainda estabelecer uma relação entre o teor de N nas águas 

intersticiais dos sedimentos e os fluxos de N2O e se diferentes graus de poluição por 

matéria orgânica alterariam os fluxos de N2O. Os fluxos de N2O foram sensivelmente 

superiores nos sedimentos que apresentaram granulometria mais grosseira, 

provavelmente, devido a maior porosidade destes sedimentos o que facilitaria o escape 

do gás para a atmosfera e/ou a penetração do O2 atmosférico nos interstícios do 

sedimento e beneficiando o processo de nitrificação. A comparação entre os fluxos de 

N2O e o número de pneumatóforos sugere que estas raízes respiratórias podem 

influenciar na produção e/ou emissão desse gás para a atmosfera. Ainda é preciso 

verificar o papel dos pneumatófaros na relação com os fluxos de N2O. 
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RESUMO 
A interdependência dos processos geoquímicos que regem a dinâmica de Hg entre a 
coluna d´água e o sedimento superficial, tem sido observada na bacia inferior do rio 
Paraíba do Sul. As variáveis biogeoquímicas medidas representam dados típicos de 
um período de baixa vazão, produtividade elevada e potencial transferência do 
material sedimentar para coluna d´água. Os teores de Matéria orgânica, área 
superficial e a distribuição do material fino, mostraram uma estreita dependência com 
as concentrações de Hg no sedimento, corroborando mecanismos geoquímicos 
importantes na dinâmica desse metal.    

 
PALAVRAS-CHAVE: mercúrio, sedimento, matéria orgânica  
 
 
ABSTRACT 
The interdependence of geochemical processes conducting Hg dynamics between the 
water column and the superficial sediment, has been observed in the lower portion of 
Paraíba do Sul river basin. Biogeochemical parameters represent a typical low river 
flow period, high productivity and suggest potential transference of the sedimentary 
material to water column. The organic matter content, superficial area and the 
distribution of the fine material, had shown a narrow dependence with Hg 
concentrations in the sediment, corroborating important geochemical mechanisms in 
mercury dynamics.    

 
KEYWORDS: mercury, sediment, organic matter 
 
INTRODUÇÃO  

A região estuarina desempenha um papel importante na regulação da entrada 

de metais pesados originários de fontes pontuais e difusas para o oceano (Lawson et 

al., 2001). A complexidade dos mecanismos que regem o comportamento de metais 

em sistemas estuarinos é dependente das alterações observadas nesta região, 

relativas àquelas recorrentes no ambiente fluvial: modificação da composição da água, 

variações da concentração do MPS, mudança nos parâmetros físico-químicos e a 

atuação de processos hidrodinâmicos complexos (Laurier et al., 2003). Em última 

análise, a interdependência da dinâmica desses processos estabelece não só o grau 

de mobilização das espécies químicas no sedimento, que funciona como um 

sorvedouro, provendo informação sobre a localização de fontes, como o seu potencial 
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de contaminação, expresso pelo grau de toxicidade relativo à espécie química em 

questão, disponibilizadas na coluna d´água através de processos de remobilização 

(Clarkson, 2002). Esse trabalho tem como objetivo avaliar a distribuição de Hg total no 

sedimento do sistema flúvio-marinho do rio Paraíba do Sul (Estado do Rio de Janeiro), 

e suas associações geoquímicas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

A estratégia de amostragem adotada compreendeu a escolha de 5 pontos na 

área de influência do rio Paraíba do Sul (Figura 1): P1 (LAT 290750 e LONG 7612894) = 

Estuário secundário; P2 (LAT 293416 e LONG 7617420) = Mar – influência do Estuário 

Secundário; P3 (LAT 295818 e LONG 7612974) = Mar - influência do Estuário Primário; P4 (LAT 

291318 e LONG 7608211) = Foz do RPS e P5 (LAT 288910 e LONG   7608191) = RPS – Ponto 

Fluvial. A coleta foi realizada em agosto de 2008. 

 

Figura 1: Área de Amostragem 
Amostras de água foram coletadas com garrafas de teflon integrando a coluna 

d´água e os sedimentos, correspondentes aos 10cm superficiais, foram retirados em 

todos os pontos (com exceção do ponto 2 devido a presença maciça de regolitos), 

utilizando-se um pegador em aço do tipo Van Veen. A fração maior que 2mm foi 

separada e o sedimento liofilizado.  

As medidas de parâmetros físico-químicos na coluna dágua foram realizadas 

em campo utilizando-se eletrodo específico para pH (DM-PV Digimed), um 

Condutivimetro e salinômetro WTW 315 i,  e um Oximetro YSI – 55. A determinação 

de clorofila a foi realizada por método espectrofotométrico em triplicata, seguindo 

Golterman et al., (1978). A determinação da matéria orgânica sedimentar foi realizada 

utilizando-se o método descrito em Byers et al. (1978). A medida da área superficial no 

sedimento foi realizada em um equipamento Nova Quantacrome 1200 A.  

A metodologia química utilizada para a digestão total de Hg foi aquela descrita 

por Bastos et al.(1998). A determinação da concentração de Hg foi realizada por ICP-
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AES (Varian Liberty Series II) com gerador de vapor de hidretos (VGA-77p). A 

granulometria foi realizada por Shimadzu sald 3101, utilizando-se escala  

granulométrica Wentworth, (1922).  

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Bacia do rio Paraíba do Sul apresenta um padrão hídrico típico da região, 

relativo às diferenças apresentadas nas estações seca e cheia (Figueiredo, 1999). 

Comparativamente a valores obtidos por outros autores como o mencionado, os 

parâmetros biogeoquímicos observados na coluna d´água (Tabela 1) representam 

dados típicos de um período de baixa vazão, sugerindo mecanismos biogeoquímicos 

favoráveis a um aumento da massa fitoplanctônica (clorofila a), como conseqüência de 

uma maior penetração de luz e menor quantidade do particulado em suspensão; outro 

destaque é o aporte antrópico originário de fontes difusas, relativo às atividades 

concernentes ao uso do solo, que se misturam ao material natural proveniente do 

intemperismo, como decorrência do efeito do fluxo laminar originário do contato solo-

rocha, característico desse período hídrico.  

Tabela 1: Características Biogeoquímicas do Material Amostrado 
Pontos de Amostragem   Parâmetros 

Analisados P1 P2 P3 P4 P5 

 pH 8,23 8,52 8,55 7,8 7,4 
 Condut (µS.cm-1) 51100 52400 52900 429 76,4 

    Coluna  T (
0
C) 23,6 23,5 23,2 24,5 24,4 

d’ água O2 (mg.L
–1

) 7,43 7,46 7,72 5,83 5,61 
 O2  (%) 88,6 90,2 89,5 63,3 57,0 
 salinidade 34,5 35,1 35,2 2,1 0,0 
 COD (mg.L

-1
) 0,70 0,55 0,47 1,01 0,63 

 CL-a (µg.L
-1

) 1,61 0,25 0,17 0,77 1,03 
 Hg (ng.g 

-1
) 288± 25,4 ---- 2,99±0,42 32,8±2,70 11,0±0,17 

Sedimento AS (m2.g -1) 32,9±2,1 ---- 1,88±0,24 20,2±2,1 2,51± 0,27 
 MO (%) 11,7± 1,2 ---- 1,53±0,17 4,65±0,52 1,66± 0,03 

 

Os valores observados de salinidade, condutividade, pH e O2 dissolvido 

destacam dois grupos de pontos, físico-quimicamente distintos: de influência marinha= 

P1, P2 e P3 e de influência fluvial =P4 e P5, sugerindo mecanismos interdependentes 

na interface sedimento-água, potencialmente relacionados à deposição e 

remobilização do material sedimentar e consequentemente das espécies químicas 

associadas, suscetíveis a essas transformações.  

O compartimento sedimentar potencialmente caracterizado por matrizes 

relevantes na mobilização de metais, tem na matéria orgânica (MO) um importante 

suporte geoquímico que afeta a distribuição de mercúrio (Lechler et al. 2000). Os 

teores de matéria orgânica (MO), mercúrio total e área superficial (AS) nos sedimentos 

coletados (Tabela 1), sugerem um padrão associativo entre eles, considerando-se que 

o ponto 1, aquele que sofre influência do estuário secundário, apresenta os maiores 
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teores respectivamente (11,7%; 288 ng.g-1
; 32,9 m2/g), seguido dos pontos 

4(4,65%;32,8 ng.g-1
; 20,3m2/g), 5 (1,66%; 11,0 ng.g-1

; 2,51m2/g) e 3 (1,53%; 2,99 ng.g-1
; 

1,88m2/g). Essa estreita relação entre as variáveis é corroborada pela distribuição 

granulométrica observada na matriz sedimentar, destacando-se o ponto 1, cuja 

distribuição mostrou uma composição percentual relativa de 5,7% de areia, 63,6% de 

silte e 30,7% de argila. Os demais pontos apresentaram uma predominância da fração 

arenosa (100% de areia). Sem dúvida, o padrão granulométrico do sedimento 

contribuiu para o armazenamento da matéria orgânica, cujo mecanismo de adsorção 

na superfície dos minerais, na consideração de alguns autores, é fator importante na 

redução do potencial de degradação biológica desse substrato (Adams & Bustin, 

2001). 

De acordo com Almeida et al.(2007), a distribuição espacial de Hg sugere uma 

fonte de origem difusa, ao contrário do padrão clássico que caracteriza uma fonte 

pontual de contaminação, através de um gradiente negativo em relação à fonte. Tendo 

em vista os processos de remobilização sedimentar potencialmente presentes em 

meios hídricos dinâmicos, se faz necessário reforçar o entendimento dos mecanismos 

de interação desses sistemas, considerando-se inclusive a legislação mundial (critério 

ambiental Canadense) que determina um nível máximo de 130ng.g-1 como aquele 

possível de causar efeitos adversos a comunidade biológica. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Adams, R S & Bustin, R M (2001). The effects of surface área, grain site and mineralogy on 

organic matter sedimentation and preservation across the modern Squamish Delta, British 
Columbia.Inter. Jour of Coal Geol  46:93-112. 

Almeida,MG; Rezende,CE & Souza,CMM.(2007). Variação temporal, transporte e partição de 
Hg e carbono orgânico nas frações particulada e dissolvida da coluna d’água da Bacia 
Inferior do rio Paraíba do Sul, RJ, Brasil. Geochimica Brasiliensis, 21(1)111-129. 

Bastos, W R, Malm,O Pfeiffer, W R & Clearly D,(1998). Establishment and analytical quality 
control of laboratories for Hg determination in biological and geological samples in the 
Amazon, Brazil. Ciência e Cultura.50(4):255-260 

Byers, C; Mills E L & Stuart, PL,(1978).A comparison of methods of determining organic carbon 
in marine sediments, with suggestions for standard methods. Hydrob, 58(1): 43-47 

Clarkson, T W(2002). The three modern faces of mercury. Environ Heal Persp,110, supl1:11-12 
Figueiredo, R O., (1999). Transporte de C e N no baixo Paraíba do Sul: Fluxos e Porcessos, 

Campos, Brasil. Tese de Doutorado em Ciências Biológicas, LCA, CBB, UENF, 177p. 
Golterman, HL, Clymo, RS & Ohnstad, M A M (1978). Methods for physical and chemical 

analysis of fresh waters, 2a Ed, Oxford: Blackwell Scientific publication., 215p. 
Laurier F J G; Cossa, D; Gonzalez, JL; Breviere, E & Sarazin, G (2003). Mercury 

transformations andexchanges in high turbity estuary: the role of organic matter and 
amorphous oxyhidroxides. Geoch & Cosm Acta, 67(18):3329-3345 

Lawson, NM; Mason, RP; Laporte, JM (2001). The fate and transport of mercury, methyl 
mercury and other trace metals in Chesapeake Bay tributaries. Wat Res., 35: 501-515 

Lechler, PJ, Miller,JR; Lacerda, D; Vinson,D; Bonzongo, JC; Lyins, WB; Warwick,JJ (2000). 
Elevated mercury concentrations in soils, sediments, water and fish of the Madeira river 
basin, Brazilian Amazon: a function of natural enrichments? The Science of Total Environm, 
260: 87-96 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



AVALIAÇÂO DE METAIS PESADOS EM SURURU (Mytella charruana, 
ORBIGNY, 1842) DA LAGOA DE MUNDAÚ, AL. 

 
Higino, P.A.S.1;Pinho, E.I.B.1; Carvalho, C.E.V.1; Rezende, C.E.1; Tonial2, L. L. S.; 

Calado2, T. C. S. 
1 Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Biociências e Biotecnologia, 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, Av. Alberto Lamego n° 2000 Horto, 
Campos dos Goytacazes, RJ.  

 2 Laboratório de Biologia Marinha, Universidade Federal de Alagoas, Rua Aristeu de 
Andrade, 452, Farol, Maceió, Al. CEP: 57.021-090. 

pedrohigino@uol.com.br, elis_iana@yahoo.com.br, carvalho@uenf.br. 
 
 
RESUMO 

Neste trabalho avaliamos as concentrações de Zn, Cu, Cr, Pb, Ni em Sururu do 

complexo Estuarino-lagunar Mundaú/Manguaba, devido sua importância na 

alimentação desta região. As determinações das concentrações dos metais foram 

realizadas pelo ICPAES. A maior concentração de Cu foi 16,0 µg.g-1 (± 16,1 µg.g-1) na 

estação seca (03/2007), a mínima foi 7,2 µg.g-1 (± 1,0 µg.g-1) na estação chuvosa 

(08/2006), para o Cr a maior concentração foi em março de 2007 (20,1 µg.g-1 ±38,2 

µg.g-1) e a menor (2,4 µg.g-1 ± 0,9 µg.g-1) na estação chuvosa (09/2007), já a 

concentração mais elevada de Zn foi (57,5 µg.g1 ±10,1 µg.g-1) obtida em março de 

2007 e a mínima (48,4 µg.g-1 ± 12,0 µg.g-1) em agosto de 2006. A concentração média 

de Ni em agosto de 2006 foi 1,3  µg.g-1  ( ± 1,7 µg.g-1) e para março foi 17,3 µg.g-1 (± 

27 µg.g-1), com relação ao Pb, em agosto 2006 a concentração média foi de 0,25 µg.g-
1 (± 0,05 µg.g-1 ) e em março de 2007 foi 5,0 µg.g-1 ± (9,8 µg.g-1). Ni e Pb só foram 

determinados nestas duas amostragem. 

 

Palavras-chaves: Metal pesado, Mytella charruana, Lagoa costeira, molusco. 

 

 
ABSTRACT 

This work determined the concentrations of Zn, Cu, Cr, Pb, Ni in Sururu of the 

complex Estuarino-lagunar Mundaú/Manguaba, very important for alimentary diet of 

the populations of the region. The determination of the concentrations of metals had 

been carried through by the ICPAES. The highest Cu average concentration was 16.0 

µg.g-1 (± 16.1 µg.g-1) in the dry season ( 03/2007) and the lowest was 7.2 µg.g-1 (± 1.0 

µg.g-1) in the dry season (08/2006), for Cr the highest average concentration was also  

measured in the dry season (March 2007 - 20.1 µg.g-1 ± 38.2 µg.g-1) and the lowest 

(2.4 µg.g-1 ± 0.9 µg.g-1) in the rainy season (September 2007). The highest Zn average 



concentration (57.5 µg.g1 ±10.1 µg.g-1) was also measured in the dry season (March 

2007) and the lowest (48.4 µg.g-1 ± 12.0 µg.g-1) in the rainy season (08/2006). Ni and 

Pb were only detected in August 2006 (rainy season, 1.3 µg.g-1 ± 1.7 µg.g-1 and 0.25 

µg.g-1 ± 0.05 µg.g-1 respectively) and March 2007 (dry season, 17.3 µg.g-1 ± 27 µg.g-1 

and  5.0 µg.g-1 ± 9.8 µg.g-1 respectively).  

 
Keywords: Heavy Metal, Mytella charruana, Coastal lagoon, mollusks. 

 

INTRODUÇÃO 
Historicamente, a ocupação humana ocorre próxima a fontes de água doce 

devido a sua importância, isto vêm provocando impactos ambientais nestes 

ecossistemas que tem importância grande na produção, modificação e no reservatório 

de matéria orgânica e inorgânico (Esteves, 1998). Os metais pesados ocorrem 

naturalmente no ambiente em pequenas concentrações, porém, são considerados 

perigoso devido sua toxicidade e persistência no ambiente (Kehrig et al., 2002). 

 O aumento da concentração de metais pesados em compartimentos de 

ecossistemas aquáticos é principalmente causado pelo homem (Carvalho et al., 2000), 

contaminando diversas espécies de invertebrados que são utilizados como alimento 

(Yusof et al., 2004), representando perigo para os humanos e a vida selvagem 

(Fernicola & Souza Oliveira, 2002).  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo foi o Complexo Estuarino-lagunar Mundaú/Manguaba 

(Figura1),  

 
Figura 1. Complexo Estuarino lagunar Mundaú/Manguaba.  



situada em Maceió, Estado de Alagoas no nordeste do Brasil. Com área aproximada 

de 50 km² sendo constituído pelas lagoas de Mundaú e Manguaba. (Calado e Sousa, 

2003). 

O molusco Mytella charruana (Orbigny, 1842) é um bivalve da família Mytilidae. 

Ocorre junto às raízes da vegetação de manguezais e na região entremarés de praias 

arenosas. A espécie é explorada comercialmente como alimento. 

Após a coleta as amostras foram transportadas para o laboratório e foram 

congeladas (-18°C) até as análises. No laboratório os indivíduos foram então 

separados em classes de tamanho, posteriormente as partes moles forma separadas 

e secas em estufa (40°C/48h). Após a secura, as amostras foram maceradas em gral 

de porcelana. As amostras em pó foram então pesadas em triplicata, e levadas para a 

digestão ácida seguindo metodologia descrita por Paez-Osuna et al., (1995). Todas as 

determinações de metais foram realizadas através de um espectrofotômetro de 

emissão atômica com plasma induzido (ICP-AES da Varian, modelo Liberty II).  

 

RESULTADOS 
 Dentre os metais analisados, alguns ficaram abaixo do limite de detecção do 

método em determinadas amostragem, por exemplo, o chumbo e níquel nas amostras 

de setembro de 2007 e fevereiro de 2008 também tiveram suas concentrações abaixo 

do limite do método. O níquel teve a maior concentração média na estação seca de 

março de 2007 que foi de 17,3 µg.g-1 (± 27 µg.g-1), caracterizado por uma diferença 

muito grande nas concentrações entre as classes de tamanho, já na estação chuvosa 

(agosto/06) o valor da concentração média foi de 1,33 µg.g-1 (± 2 µg.g-1). 

No caso do chumbo há uma classe de tamanho das amostras coletadas em 

março de 2007 (seco) que destoa das demais em relação a sua concentração, 5-10 

mm tem uma média da concentração de 27, 3 µg.g-1, isto acaba influenciando na 

média total da estação que apresentou 5,0 µg.g-1 (± 10 µg.g-1), no entanto, na estação 

chuvosa de 2006 foi detectado um concentração média de 0,25 µg.g-1 (± 0,1 µg.g-1). 

O cobre apresentou a mais elevada concentração (46,0 µg.g-1) e a menor 

concentração (5,2 µg.g-1) em indivíduos da mesma classe de tamanho (10-15mm) nos 

períodos de março de 2007 (seco) e agosto de 2006 (chuvoso) respectivamente. A 

concentração média de cobre na estação chuvosa (agosto 2006) foi de 7,2 µg.g-1 (± 

1,0 µg.g-1), já para a estação seca de 2007 (março) a média da concentração de Cu 

foi de 16,0 µg.g-1 (± 16,1 µg.g-1). Na estação chuvosa de 2007 (setembro) a média de 

Cu foi de 8,9 µg.g-1 (± 1,0 µg.g-1) e na estação seca de 2008 (fevereiro) a 

concentração média foi de 7,7  µg.g-1 (± 0,4 µg.g-1). 



Para o cromo a concentração média para a estação chuvosa (agosto 2006) foi 

de 10,6 µg.g-1 (±12,0 µg.g-1), nas amostras de março de 2007 (seca) a concentração 

média analisada foi de 20,1 µg.g-1 (±38,2 µg.g-1), sendo esta a maior concentração 

média de Cr entre as estações, tendo em vista que a concentração média obtidas para 

as amostras de setembro de 2007 (chuvosa) foi de 2,4 µg.g-1 (± 0,9 µg.g-1) e para 

fevereiro de 2008 (seco) de 3,8 µg.g-1 (± 0,4 µg.g-1 ). 

Em relação ao zinco as concentrações médias das estações chuvosas de 

agosto de 2006 e setembro de 2007 foram de 48,4 µg.g-1 (± 12,0 µg.g-1) e de 57,5 

µg.g1 (±10,1 µg.g-1) respectivamente. Já para o período de seca os valores da 

concentração media são de 55,8 µg.g-1 (± 27,8 µg.g-1) para março de 2007 e de 52,7 

µg.g-1 (± 4,3 µg.g-1) para fevereiro de 2008. 
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RESUMO 
Os sedimentos carbonáticos da plataforma continental CE e RN do nordeste 
brasileiro, situados entre as profundidades de 20 a 80 m, são predominantemente 
cascalhosos e arenosos, ricos em grânulos e areias de halimedas e nódulos de 
litotames e rodolitos, com fragmentos de conchas, foraminíferos e corais em 
menores quantidades. O teor de carbonato de cálcio dentre os diferentes 
constituintes varia de 77 a 96 %, e a sua composição química caracteriza-se por Ca 
(67 a 96 %), Si (0,41 a 21 %), Cl (1,44 a 7,5 %), Mg, Na e Fe (2,0 a 5,0 %)  e Sr, K, 
S, Fe, P e Al (0,03 a 2,0 %). Com exceção de Mg, Na (halimedas) e Br (areias 
bioclásticas), detectaram-se os demais elementos em todos os constituintes 
analisados. Os coeficientes de correlação (r ≥ 0,5) indicam fontes biomarinhas para 
Sr e continentais para P, S, Br, Fe, e Cl. Não há uma relação dos parâmetros 
analisados com a profundidade e tipo de organismo, sendo que os maiores teores 
de CaCO3 encontram-se nos litotames e halimedas das amostras mais próximas à 
plataforma externa.  
 

PALAVRAS-CHAVE: sedimentos carbonáticos, geoquímica, plataforma continental, 
Nordeste (CE,RN) 
 

 

ABSTRACT 

Carbonate sediments, sampled in depths between 20 and 80 m of the northeastern 
Brazilian continental shelf, are basically composed of sands, gravelly sands and 
medium, coarse and very coarse granules, mainly constituted of halimeda, 
lithothaminium and traces of rodolith, coral, shell and foraminifer fragments. The 
Bernard calcimeter analysis of these different constituents shows CaCO3 
concentrations between 77 and 96 %. As expected, the X ray florescence analysis 
shows a general chemical mean composition of 83 to 93 % of Ca, 2.0 to 11 % of Si, 
about 3.0 % of Cl and traces (< 1.0 %) of Na, Mg, Sr, Al, K, S, Fe, P and Br. The 
correlation coefficients (r > ± 0.5) point out biomarine sources for Sr and land sources 



for P, S, Br, Fe and Cl. No preferential trend in the distribution of calcium carbonate 
and chemical concentrations could be detected in the samples. Although, 
lithothaminum and halimeda of the offshore samples appear to show the highest 
calcium carbonate content. Thus, such very pure calcium carbonate algal deposits 
can be highly recommended for economic purposes. 
 
KEYWORDS: carbonate sediments, geochemistry, continental shelf, Brazil. 
 
INTRODUÇÃO 
O Estado do Ceará é o segundo maior produtor do nordeste brasileiro de minerais não 

metálicos, graças a sua geologia rica em granitos usados como rochas ornamentais. Além 

disso, há ainda reservas econômicas a serem explotadas, como os depósitos de urânio e a 

área em estudo, a imensa plataforma carbonática algal marinha que se estende por cerca 

de 45.000 km2 ao longo da costa, constituída principalmente por halimedas e litotames e 

caracterizada por uma insignificante ou quase inexistente presença de sedimentos 

terrígenos (Freire 1985). As algas carbonáticas são os mais importantes organismos 

marinhos ricos em cálcio, cobrindo praticamente toda a plataforma continental com uma 

produção estimada em 2 X 1011 t da matéria carbonática biogênica (Comissão Nacional 

Independente sobre os Oceanos, 1998). Apesar de ser um importante recurso natural com 

grande potencial, há relativamente poucos estudos sobre as suas características 

geoquímicas (Freire 1985). Assim, o presente estudo analisa os teores de carbonato de 

cálcio e a composição química das amostras de granulados marinhos, coletadas durante o 

Projeto REVIZEE (1998-2000), ao longo da plataforma do nordeste brasileiro, no domínio 

jurídico dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, com a finalidade de incrementar o 

banco de dados sobre esses depósitos e criar bases científicas para uma explotação 

apropriada da chamada Zona Econômica Exclusiva (ZEE). Este estudo é também 

importante considerando-se a possibilidade de intensificação das atividades de petrolíferas 

da PETROBRAS na plataforma continental CE-RN, as quais podem impactar o ambiente, 

conforme publicado para a bacia de Campos e outras plantas de produção de combustíveis 

fósseis no mundo (Steinhauer et al. 1994, Rezende et al. 2002, Pozebon et al. 2005, 

Lacerda & Marins 2006). 

 
METODOLOGIA 
 
Coleta e tratamento 

Para esse estudo selecionou-se, aleatoriamente, um total de dezenove mostras das 

expedições REVIZEE Nordeste II, Nordeste III e Nordeste IV, coletadas com draga 

retangular e Van Veen, de profundidades variando entre 20 a 80 m, ao longo da plataforma 

interna desde o Ceará até Alagoas. Em seguida as amostras foram desidratadas e 



quarteadas, separando-se ¼ da amostra para a análise granulométrica, sendo o restante 

estocado em recipiente plástico atóxico. 

 

Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi realizada numa seqüência de peneiras GRANUTEST©, 

inicialmente a úmido, para separar as frações menores que 0,062 mm, cujo volume 

correspondeu a menos que  25 % do peso  da amostra total e, portanto, não foi realizada a 

pipetagem para se obter as frações menores. Assim, seguiu-se o peneiramento a seco para 

separação das frações maiores que 0,062 mm, obtendo-se  as frações  dos intervalos entre  

5,66 mm a 0.88 mm. Parte da fração argila foi separada e pulverizada no gral de ágata e 

então adequadamente armazenada até a realização das análises do teor de carbonato de 

cálcio e composição química. 

 

Teor de carbonato de cálcio 

A determinação do teor de carbonato de cálcio foi efetuada em quarenta e cinco sub-

amostras (em 0,5 g de amostra pulverizada) pelo método do calcímetro de Bernard, no qual 

se mede indiretamente o teor de carbonato através do volume de uma solução salina 

deslocado pelo gás carbônico produzido da reação do HCl com o carbonato contido na 

amostra (LAMAS et al. 2005). 

 

Composição química 

A determinação dos elementos químicos foi realizada em dez sub-amostras, através da 

fluorescência de raios X (X Rigaku ZSX Mini II), no qual cerca de 1,0 g de amostra 

pulverizada distribuído num filme Mylar© (de baixa absorção, para não interferir na leitura 

dos elementos) foi levado ao equipamento programado para uma leitura de elementos de F 

a U. Dessa forma, os elementos identificados foram Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Fe, Br, Sr, e 

Cl. 

 

RESULTADOS 

De acordo com os resultados da análise granulométrica e segundo a classificação de 

Larsonneur (1977 in Freire 1985), os sedimentos biogênicos constituídos por areias 

bioclásticas e areia bioclástica com grânulos e cascalhos (80 % das amostras) dominam na 

área estudada. As demais amostras são constituídas por cascalhos bioclásticos. Em todas 

as amostras o percentual da fração fina (silte e argila) é bem abaixo de 20 %.  Notadamente, 

as amostras com maiores percentuais das frações finas são as mais próximas da costa, 

enquanto a maioria das amostras com dominância das frações areia e cascalho é 

proveniente de pontos próximos à plataforma externa.  A dominância de sedimentos 



biogênicos se deve basicamente a um insignificante aporte de sedimentação terrígena, 

graças às características climáticas e oceanográficas da região (Sales et al. 1994, Coutinho 

1995, Freire & Cavalcanti 1998). 

A concentração de CaCO3 das amostras é alta, variando entre 77 a 96 %, com uma média 

de 89 ± 4 % e parece não ter relação com a profundidade ou tipo de organismo depositado. 

Entretanto, as concentrações mais elevadas foram encontradas nos litotames e nas 

halimedas de amostras localizadas mais próximos da plataforma externa.  

Com exceção do Mg e Na, restritos às halimedas e Br às areias carbonáticas, os demais 

elementos Al, Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr e Cl foram detectados em todos os diferentes 

componentes analisados (halimedas, litotames, rodolitos e areias bioclásticas). Como 

esperado, o elemento mais abundante é o cálcio cuja concentração varia de 67 a 96 %, 

seguido pelo Si (0,41 a 21 %), Cl (1,44 a 7,5 %), Mg, Na e Fe (2,0 a 5,0 %) e Sr, K, S, Fe, P 

e Al (0,03 a 2,0 %). As relações de correlações (r ≥ 0,5) indicam origem biomarinha para Sr 

e continental para P, S, Br, Fe e Cl. Os altos teores de CaCO3 e a ausência de poluentes 

químicos conferem um alto grau de pureza a esses carbonatos, potencializando assim seu 

uso nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, nas quais se aplicam cálcio mais 

facilmente absorvido como esses de origem biológica. 
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RESUMO 
O método analítico de derivatização para esteróis em sedimentos marinhos é 
laborioso, consome tempo e envolve o uso de um reagente instável e de alto custo. 
No presente estudo, o método foi simplificado utilizando-se os esteróis e alcoóis não 
derivatizados. Padrões de androstanol, coprostanol, colesterol, colestanol, 
ergosterol, estigmasterol e β-sitosterol, além dos alcoóis C19 e C20, na forma não 
derivatizada com BSTFA, no intervalo de 0,5 a 40 µg/mL, foram avaliados por CG-
DIC. Para todos os padrões a regressão linear (r2 > 0,999) foi semelhante ou 
superior à determinada para os mesmos compostos na forma silanizada com 
BSTFA. Para amostras fortificadas com os padrões, foram obtidos coeficientes de 
variação relativamente maiores (8,8-19,7%) quando comparados aos valores dos 
esteróis e alcoóis silanizados (1,91-15,79). Os limites de detecção e quantificação 
também foram superiores. No entanto, o estudo mostrou que esse procedimento 
pode ser utilizado para amostras de sedimentos que contenham quantidades de 
esteróis na faixa de µg/g, sem haver necessidade de silanizar os alcoóis e esteróis. 
O método foi aplicado com sucesso para amostras de sedimentos superficiais 
coletadas na costa do estado de Santa Catarina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: esteróis, derivatização, sedimento  
 
 
ABSTRACT 
Derivatization of sterols and alcohols with trimethylsilyl ethers is time consuming, 
laborius and involves the use of an unstable reagent. In the present study, the 
method was simplified by using non-derivatized sterols and alcohols. Calibration 
curves of androstanol, coprostanol, cholesterol, cholestanol, ergosterol, 
estigmasterol, β-sitosterol, and also C19 and C20 alcohols, ranging from 0.5 to 40.0 
µg/mL, were analyzed by GC-FID. All compounds showed good linear regression (r2 
> 0.999), which are similar or even higher then those determined for the same 
compounds converted to the BSTFA derivative forms. Samples spiked with 
standards showed significant relative standard deviation (RSD 8.8-19.7%) for non 
derivatized compounds, but higher than those RSD values found for sterols and 
alcohols as trimethylsilyl ethers (RSD 1.9-15.8%). Limits of detection and 
quantification were also higher than those found for the derivatized compounds. 
However, our study indicates that this procedure can be used for sediments where 
sterols and alcohols are detected at levels of microgram per gram of sediment. The 
method was successfully applied for sediment samples of the coast of Santa 
Catarina State. 
 
KEYWORDS: sterols, alcohols, derivatization, sediment 
 
 



INTRODUCTION 

Steroids are widely distributed in the marine environment as a result of numerous biological 

syntheses, diagenetic and degradation transformations, and anthropogenic inputs of 

untreated effluents. A group of steroids derived from cholesterol in the digestive tract of 

higher animals has often been used as biomarkers of sewage contamination in waters and 

sediments (e.g. Carreira et al., 2001). Despite all the investigations of steroids, recent 

analytical methodologies to determine sterols and alcohols in sediments involve reactions of 

derivatization where the sterols are converted to trimethylsilyl ether derivatives, aiming to 

increase their volatility. Evaluation of the derivation method is essential for both economical 

and analytical reasons. In this work, seven sterols and two alcohols, commonly found in 

sediments (androstanol, coprostanol, cholesterol, cholestanol, ergosterol, stigmasterol, β-

sitosterol, nonadecanol and heicosanol), have been analyzed by gas chromatography with 

flame ionization detector. The analytical performance of the method was evaluated with the 

use of spiking standards added in sodium sulfate and also with analyses of sediments. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Analytical methods 

A triplicate synthetic matrix was prepared for the extraction tests with sodium sulphate 

(Na2SO4) spiked with a mixture of the alcohol and steroid standards comprising: 

nonadecanol (C19H40O), heicosanol (C29H42O), androstanol, coprostanol, cholesterol, 

cholestanol, ergosterol, stigmasterol and β-sitosterol with concentrations of 10 µg mL-1 each. 

The sodium sulphate matrix was extracted by ultra-sound during 30 minutes for 3 times with 

ethanol (10 mL) (Kawakami and Montone, 2002). Calibration curves using the peak areas 

were done in triplicate with the standards in the derivatized and the non-derivatized forms, in 

the range of 0.50 to 40.0 µg mL-1. The compound 5α-cholestane was used as internal 

standard (IS). Freeze-dried estuarine sediments (about 10 g) were also analyzed and 

concentration of steroids calculated with the calibration curves. 

 

Derivatization 

Fractions containing sterols were treated with commercial N.O.-bis(trimethylsilyl)-

trifluoroacetamide (BSTFA) (Supelco) to form the trimethylsilyl ether derivatives (TMS). 

Derivatizations were performed in 2.0 mL vials after samples being taken to dryness under 

stream of nitrogen and submitted to 40-60 µL of BSTFA at 60 °C / 1 h. The final residues 

were dried with nitrogen, dissolved in 1.0 mL of n-hexane and than immediately analyzed by 

GC-FID. 

 



Instrumental analyses 

Sterols and alcohols were analyzed by capillary gas chromatography with the following 

conditions: GC 2014 Shimadzu, splitless injection (1 min), RTX®-5MS Column (30 m x 0.32 

mm i. d. x 0.25 µm film thickness), hydrogen as carrier gas, temperature programmed from 

60 to 300 °C at 12 °C min-1 and at 300 °C for 10 min., detector at 310 °C. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Calibration curves of the derivatized and the non-derivatized compounds with concentrations 

of 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0 and 40 µg/mL were obtained in triplicate by plotting the peak area 

of the seven sterols and the two alcohols (Table 1).  

 

Table1. Analytical parameters of sterols and alcohols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the non-derivatized forms all the compounds showed better linear response than in the 

derivatized TMS forms. However, as expected, the slopes showed higher sensibility and thus 

lower LOD and LOQ for the TMS derivatives. The LOD for coprostanol was 2.9 and 0.9 ng g-

1 for non-derivative and derivative forms, respectively. Kawakami and Montone (2002) 

reported for TMS-coprostanol values of correlation coefficient and LOD of 0.992 and 1.0 ng 

g-1, respectively, close to our result. Samples of sodium sulphate (10 g) were spiked with 10 

µg mL-1 of each standard. Significant relative standard deviation (RSD 8.8-19.7%) were 

found for the non derivatized compounds. However, they were higher than those RSD values 

obtained for sterols and alcohols as trimethylsilyl ethers (RSD 1.91-15.79%). 

The non-derivatized method was applied to real sediment samples from estuaries and all 

standard compounds were identified, as shown in Table 2. Martins et al. (2008) working with 

sediment samples of Santos Bay, São Paulo State, also found coprostanol, cholesterol, 



cholestanol, stigmasterol and β-sitosterol with similar concentrations. It is important to 

mention that no significant differences were seen for ratios calculated using concentration of 

sterols obtained employing both methods. 

 

Table 2. Concentrations non-derivatized sterols in marine sediment samples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Simultaneous determination of seven steroids and two alcohols as non-derivative 

compounds indicated that the method can be used for sterols and alcohols with 

concentrations of microgram per gram of sediment. However, derivatization is required for 

samples containing trace levels of sterols and alcohols (nanogram per gram of sediment).  
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RESUMO 

O mercúrio é considerado um poluente extremamente perigoso, devido a sua 
elevada toxicidade e capacidade de acumulação em organismos. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar possíveis interações entre as concentrações de Hg no 
material particulado em suspensão total e em suas frações obtidas após 
fracionamento por tamanho de partícula (utilizando-se a técnica de ultrafiltração), 
com tecido muscular e hepático de Hoplias malabáricus (traíra). Os resultados 
indicam uma similaridade no padrão obtido com as maiores concentrações na época 
da estação de seca para ambos os parâmetros abióticos e bióticos estudados. 

 
PALAVRAS – CHAVE: mercúrio, peixe e ultrafiltração. 
 

ABSTRACT  

Mercury is a pollutant considered extremely dangerous, due to its high toxicity and 
ability to accumulate in organisms. The purpose of this study was to evaluate 
possible interactions between variation of Hg concentrations in total suspended 
particulate material and its fractions obtained after fractionation by particle size (using 
the technique of ultrafiltration), with tissues such as muscle and liver of Hoplias 
malabaricus (traira). Results indicate a similarity in the pattern obtained with higher 
concentrations during the dry season for both biotic and abiotic studied parameters. 

 

KEY- WORDS: mercury, fish and ultrafiltration. 

 

INTRODUÇÃO 

A distribuição das espécies de Hg entre as fases particulada, coloidal e dissolvida afetam 

a toxidade, transporte e absorção pela biota desse metal em águas naturais (Guo et 

al.,2001; Barbiarz et al., 2003). Dentre essas classes de tamanho de partículas, a fase 

coloidal tem sido vinculada a papéis importantes na biogeoquímica de Hg. Somando-se a 

isso, a concentração e características químicas dos colóides regulam a absorção de metil-



mercúrio por bactérias, fungos, zooplâncton, moluscos e de peixes diretamente via sistema 

respiratório e indiretamente via cadeia trófica (Barbiarz et al., 2001). Os peixes são 

importantes acumuladores do metil-mercúrio, sendo na maioria dos casos a principal via de 

contaminação para a população humana. Na região inferior do rio Paraíba do Sul, a traíra 

(Hoplias malabaricus) é um componente comum na dieta da população local, além de ser 

uma das espécies mais abundantes na região. O objetivo do estudo foi avaliar possíveis 

interações entre as concentrações de Hg no material particulado em suspensão (MPS) total 

e em suas diferentes frações, com os tecidos muscular e hepático de Hoplias malabaricus 

(traíra). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O rio Paraíba do Sul é um corpo hídrico de vital importância sócio - econômica para os 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A estação de amostragem de peixes e da água 

para obtenção do material particulado em suspensão foi na cidade de Campos dos 

Goytacazes – RJ (Figura 1). A região é caracterizada por uma pluviosidade média anual de 

1.100 mm com dois períodos distintos no ano: chuvoso (outubro a abril) e seco (maio a 

setembro) (Figura 2).  

  

Figura 1: Mapa indicando estação de amostragem.                Figura 2: Regime Pluviométrico 

 O material particulado em suspensão total foi inicialmente sedimentado sob 

refrigeração por 12h, posteriormente centrifugado a 8500 rpm, por 30 minutos em centrífuga 

refrigerada (10°C), e em seguida, liofilizado. 

 A caracterização da coluna d’água através de seu fracionamento por ultrafiltração, foi 

realizada por meio de duas amostragens complementares: uma em julho (Período Seco) e 
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outra em janeiro (Período Úmido).  As amostras coletadas foram submetidas a ultrafiltração 

no aparelho “Millipore Proflux M12” (Tangential Flow Filtration System). As seguintes frações 

foram diferenciadas: MPS-Grosso (MPG-d>63µm); MPS-Fino (MPF- 63<d<0,1µm), 

Dissolvido ultrafiltrado concentrado (DUC- 0,1µm<d<1000Da) e dissolvido ultrafiltrado 

permeado (DUP- d<1000Da (Hedges et. al., 1994). Todas as frações foram liofilizadas para 

análises posteriores.   

 A metodologia química para a determinação de mercúrio total descrita por Bastos et 

al., (1998) foi realizada em triplicata com coeficiente de variação abaixo de 10% e 

recuperações com amostras certificadas Buffalo River sediment (NIST 2709) and DORM 2 

(tecido muscular Squalus acantias – NRC- Canadá) de 90 e 95%, respectivamente.  As 

determinações das concentrações de Hg foram realizadas por CV-ICP-AES (Varian, modelo 

Liberty series II com VGA 77). O limite de detecção da técnica usada foi de 12 ng.g-1.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O intervalo de concentração de Hg no material particulado em suspensão variou entre 

92,8 (novembro - período de elevação da vazão) e 290ng.g-1 em agosto de 2000, quando o 

rio Paraíba do Sul encontrava-se no período de baixa vazão (Figura 3). As frações do 

particulado isoladas a partir da ultrafiltração apresentaram a seguinte relação decrescente de 

concentrações de Hg: dissolvido ultrafiltrado concentrado = 470-740ng.g-1 > MPS-Fino =190 - 

269 ng.g-1 > MPS-Grosso =124 - 139 ng.g-1  com as maiores concentrações no período de 

seca (Figura 4). 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Hg (ng.g-1) no particulado x Vazão (m3.s-1)        Figura 4: Hg no particulado fracionado. 
 

A concentração de Hg normalizada no tecido muscular e hepático da traíra variaram de 

103 a 799 ng.g-1 peso úmido e 47 a 1218 ng.g-1 peso úmido, respectivamente (Figura 5). 

Observando-se as Figuras 2, 3, 4 e 5 verifica-se que as concentrações de Hg no material 

particulado em suspensão total, suas frações obtidas através da ultrafiltração, 

principalmente na fração dissolvido concentrado (0,1<d<0,001um) de tamanho de partícula 



equivalente a fração coloidal, foram maiores na seca, ocasião de baixa vazão e 

pluviosidade. Por essas observações, é possível inferir em um padrão onde as maiores 

concentrações de Hg verificadas nos tecidos de Hoplias malabaricus no período de baixa 

vazão, devem estar associadas a um potencial aumento da concentração total e/ou 

biodisponibilidade desse metal, propiciando aumento de incorporação pela biota. 

 

 

Figura 5: Hg no tecido muscular e hepático de Hoplias malabaricus (traíra). 
 

 

CONCLUSÃO 
Os resultados indicam uma dinâmica similar entre as concentrações mais elevadas 

de Hg na época da estação de seca, observadas nos parâmetros abióticos e bióticos 

estudados. Esse dado reforça a hipótese de que o material particulado em suspensão, e em 

especial a fração coloidal, apresenta características químicas que regulam a concentração 

de Hg no meio e em última análise, a absorção de metil-mercúrio na cadeia trófica, 

desempenhando importante papel na biodisponibilidade desse metal para a biota. 
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RESUMO  
Poluentes emergentes são micro-poluentes orgânicos que englobam diversas 
classes de compostos, incluindo os farmacêuticos e de higiene pessoal utilizados 
pelo homem ou de uso veterinário, e também, compostos que têm ação sob o 
sistema endócrino, os chamados interferentes endócrinos. A principal via de entrada 
no ambiente é a estação de tratamento de esgoto, cujos processos não são 
eficientes em sua remoção. A investigação quanto à presença desses compostos no 
ambiente aquático e sua remoção nas estações de tratamento são importantes para 
o entendimento de seu comportamento e toxicidade no ambiente.  
  
PALAVRAS-CHAVE:  Interferentes endócrinos, produtos farmacêuticos e de uso 
pessoal, contaminação ambiental; águas superficiais.  
  
ABSTRACT 
Emerging pollutants are organic micro-pollutants which include several classes of 
compounds, as pharmaceuticals and personal care used by human or veterinary 
application, and also compounds which have action on the endocrine system, the so-
called endocrine disrupting. The main fate of entry into the environment is 
wastewater treatment systems, whose processes are not efficient in their removal. 
Research on the presence of these compounds in the aquatic environment and their 
removal in treatment systems are important to understanding their behavior and 
toxicity in the environment. 
 
KEYWORDS: Endocrine Disrupting Compounds, Pharmaceuticals and Personal 
Care Products, Environmental Contamination, Surface Water. 
 

INTRODUÇÃO  
  
 Atualmente, um dos tópicos mais importantes na geoquímica orgânica e na 

química analítica ambiental é a qualidade das águas, sendo que a concentração de 

compostos orgânicos, como pesticidas, PAHs (compostos policíclicos aromáticos) 

ou PCBs (compostos bifenis policlorados), tem sido usada para caracterizá-la. 

Entretanto, com o incremento do uso de compostos farmacêuticos em seres 

humanos e em animais, estes vêm se tornando um novo problema ambiental e, 

devido a isso, o interesse em obterem-se informações sobre sua presença no 

ambiente, seus possíveis efeitos adversos à saúde humana e aos sistemas 

ecológicos, tem aumentado consideravelmente.  

 Interferentes Endócrinos (Endocrine Disrupting Compounds – EDCs) e 

Produtos Farmacêuticos e de Higiene Pessoal (Pharmaceutical Personal Care 

Products – PPCPs) são classes de poluentes emergentes que estão presentes em 

efluentes de estações de tratamento de esgoto, e conseqüentemente, em fontes de 

água (rios e lagos) para abastecimento de estações de tratamento de água.  



 Embora a ocorrência de EDCs e PPCPs na água tem sido conhecida há mais 

de 30 anos, foi somente na última década que as informações sobre esses 

compostos e seus impactos sobre as espécies aquáticas trouxe essa questão para 

discussão. Esses contaminantes têm recebido crescente atenção da comunidade 

acadêmica, agências reguladoras, e do público em geral porque alguns deles têm 

sido reportados como interferentes no sistema hormonal humano e animal, e, 

portanto, têm o potencial para produzir resultados negativos no desenvolvimento e 

na reprodução em níveis de exposição de sub-nanograma (AwwaRF, 2008).  

 Segundo Kosjek e Heath (2008), a presença de resíduos farmacêuticos nas 

águas superficiais é uma questão ambiental emergente na química ambiental e na 

saúde pública e que tende a promover uma mudança nos sistemas de tratamento de 

água potável, esgoto e água de reuso. 

 A ocorrência, persistência e o destino desses compostos no ambiente aquático 

têm sido descritos em diversos trabalhos (Godfrey et al., 2007; Gomez et al., 2007; 

Benotti et al., 2007; Lishman et al., 2006; Moldovan, 2006). A presença difundida no 

ambiente pode ser explicada por seu uso extensivo e por sua incompleta remoção 

em estações de tratamento de água e de esgoto. Seu consumo anual está entre 

poucos quilogramas e diversas centenas de toneladas por composto individual.  

 

CLASSIFICAÇÃO DOS POLUENTES EMERGENTES  
 
 Diversos autores (Godfrey et al., 2007; Kim et al., 2007; Ellis, 2006; 

Richardson et al., 2005; Barceló, 2003) têm classificado os poluentes emergentes 

em categorias de acordo com sua classe química, aplicações, efeito, fonte e 

exposição. A tabela 1 mostra a classificação aplicada por Barceló, 2003.  

 Segundo Barceló (2003), poluentes emergentes além de corresponderem, na 

maior parte dos casos, a contaminantes não regulados, são também candidatos à 

futura regulação, dependendo das pesquisas sobre seu potencial de efeitos à saúde 

e o monitoramento de sua ocorrência. Ainda, segundo Barceló (2003), uma 

particularidade desse grupo de poluentes é que eles não precisam persistir no 

ambiente para produzir efeitos negativos, desde que suas taxas de transformação 

ou remoção possam ser compensadas por sua introdução contínua no ambiente. 

Barceló (2003) afirma ainda que para a maioria desses poluentes emergentes não 

existem dados quanto à sua ocorrência, avaliação de risco e ecotoxicidade; e desta 

forma, é difícil prever os efeitos causados à saúde de humanos e de organismos  

aquáticos. 

 



Tabela 1: Classes de poluentes emergentes. Fonte: Barceló, 2003. 

CLASSE DE COMPOSTOS EXEMPLOS 
Farmacêuticos  

Antibióticos humanos e veterinários Trimetroprim, eritromicin, lincomicin, 
sufametazona 

Analgésicos e drogas antiinflamatórias Codeina, ibuprofeno, acetaminofeno, ácido 
acetilsalicílido, diclofenaco, fenoprofeno 

Drogas psiquiátricas Diazepan 

Reguladores lipídicos 
Bezafibrato, ácido clofíbrico, ácido 
fenofíbrico 

Β-Bloqueadores Metoprolol, propranolol, timolol 
Contraste médio de raio X Iopromide, iopamidol, diatrizoate 
Esteróis e hormônios 
(contraceptivos) 

Estradiol, estrone, estriol, dietilestilbestrol 

Produtos de uso pessoal  
Fragrâncias Musks nitro, policíclico e macrocíclico 
Agentes de protetor solar Benzofenone, camfor metilbenzilideno 
Repelentes N,N-dietiltoluamida 
Antisépticos Triclosan, clorofeno 

Surfactantes e metabólitos de 
surfactantes 

Alquilfenol etoxilatos, alquilfenóis 
(nonilfenol e octilfenol), alquilfenol 
carboxilatos. 

Retardantes de chama 
Polibrominato difenil éters (PBDEs), 
tetrabromo bisfenol A, Tris(2-
cloroetil)fosfato 

Agentes e aditivos industriais 
Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos 
aromáticos 

Aditivos de gasolina Éters dialquil, metil-t-butil éter (MTBE) 

Produtos de desinfecção 
Iodo-THMs, bromoácidos, 
bromoacetonitrilas, bromoaldeídos, 
cianoformaldeídos, bromatos, NDMA 

  

 

FONTES E DESTINOS NO AMBIENTE  
 
 A presença desses poluentes no ambiente é resultado, principalmente, da 

ingestão e posterior metabolismo e excreção dos animais, notadamente o homem; e 

sua disposição é dada através do esgoto lançado diretamente para os ambientes 

aquáticos ou como efluentes de estações de tratamento de esgoto. Pesquisas têm 

demonstrado que muitos desses compostos não são completamente removidos 

durante o tratamento convencional de esgoto nas estações (Gomez et al., 2007; 

Gagne et al., 2006). Através da descarga de seus efluentes, os poluentes estão 

sendo disponibilizados no ambiente. Essa contínua entrada no ambiente, em muitos 

casos em concentrações de µg.L-1, pode causar uma exposição a longo prazo para 

organismos aquáticos.  

 Os fármacos utilizados na medicina veterinária podem ser dispersos no campo 

e em aterros, e sua entrada no ambiente aquático pode se dar através da chuva. Já 

os fármacos de uso humano podem entrar via rede de esgoto, através da urina e 

das fezes descartadas nas estações de tratamento de esgoto (ETEs). Efluentes 



oriundos das ETEs são considerados uma das principais fontes de fármacos para o 

ambiente. Alguns dos mais representativos fármacos encontrados em ETEs são 

antibióticos, antiinflamatórios, reguladores lipídicos, antiepiléticos, e contrastes de 

raio-X.   

 
CONCLUSÃO  
 
 Poluentes emergentes estão, há longo tempo, presentes no ambiente, 

entretanto, apenas recentemente têm recebido a atenção pública e científica. Esses 

poluentes não estão ainda incluídos nas rotinas de programas de monitoramento 

nem na Europa e nem no Brasil. Contudo, dependendo dos dados de ecotoxicidade 

e dos dados relacionados à sua ocorrência e rotas no ambiente, eles podem ser 

candidatos às futuras regulamentações, já que eles podem causar danos à saúde 

humana e do ambiente  
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ACRESCIDOS DE LODO DE ESGOTO UTILIZANDO BIOENSAIOS COM 

OLIGOQUETAS 
Cesar, R. G.1,2, Egler, S.1; Alamino, R.2; Polivanov, H.2; Castilhos, Z.1; Silva. R1 

– 1 Centro de Tecnologia Mineral/CETEM/MCT, Serviço de Desenvolvimento 
Sustentável; 2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de 

Geologia. Email: geo_ricardocesar@yahoo.com.br  
 
RESUMO 
O lodo de esgoto (LE) tem sido largamente utilizado na agricultura visando o 
melhoramento das características físicas e químicas dos solos, embora 
apresente altos teores de metais tóxicos e microorganismos patogênicos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade de latossolos e chernossolos 
acrescidos de LE. Para tanto, os testes de toxicidade aguda e de 
comportamento com oligoquetas seguiram os procedimentos propostos por 
ASTM (2004) e ISO (2002), respectivamente. O latossolo in natura demonstrou 
maior grau de mortalidade dos organismos em comparação ao chernossolo in 
natura. O teste de comportamento revelou que 98,3 % e 96,43% dos 
organismos evitaram o LE in natura e o latossolo com LE, respectivamente. 
Entretanto, somente 31% dos organismos testados evitaram o chernossolo 
acrescido de LE, sugerindo que as propriedades naturais dos solos estudados 
parecem influenciar no comportamento de fuga dos organismos. Os resultados 
ainda revelaram que a adição de LE diminuiu a perda de peso dos organismos, 
enquanto as perdas de biomassa dos organismos foram maiores para o 
latossolo do que para o chernossolo, indicando maior afinidade dos oligoquetas 
com essa última classe. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Lodo de esgoto, Latossolo, Chernossolo, Toxicidade. 
 
 
ABSTRACT  
Sewage Sludge (SEL) has been used in agricultural activities to improve 
physical and chemical properties of soils, although it also contains very high 
levels of heavy metals and pathogenic microorganisms. This paper aims to 
assess potential toxicity of latosols and chernosols amended with SEL, using 
Eisenia andrei earthworms. Acute toxicity and behavioral tests were performed 
according to ASMT (2004) and ISO (2002) procedures, respectively. Latosol in 
natura demonstrated higher mortality levels in comparison with chernosol in 
natura. Behavioral tests indicated that 98,3% and 96,43% of the organisms 
avoided SEL in natura and latosol with SEL, respectively. However, only 31% of 
the organisms avoided chernosol with SEL, suggesting that natural properties of 
the soils could be influenced in the avoidance behavior. Biomass loss results 
revealed that the SEL addition decreased the weight loss of the tested 
organisms, and biomass losses were higher for latosol than for chernosol, 
indicating a higher affinity between eathworms and chernosols. 
 
 
KEY-WORDS:  Sewage sludge, Latosol, Chernosol, Toxicity. 
 



INTRODUÇÃO 
 A crescente população dos centros urbanos tem desempenhado papel 
fundamental na produção de resíduos, os quais comumente são dispostos de maneira 
inadequada ou não recebem um tratamento que possibilite sua reciclagem ou 
reaproveitamento. Neste contexto, a construção de Estações de Tratamento de Esgoto 
aparece como uma alternativa interessante no tratamento de efluentes provenientes 
de cidades e indústrias. No entanto, o referido tratamento gera, além de uma fração 
líquida, considerável quantidade de resíduo sólido - denominado lodo de esgoto (LE) - 
e que demanda por disposição final adequada (Cesar et al. 2008). 
 O emprego do LE em atividades agrícolas tem demonstrado resultados 
promissores. O elevado conteúdo de carbono orgânico, associado à alta concentração 
de nutrientes, parece otimizar propriedades físicas e químicas dos solos, possibilitando 
o cultivo de gêneros agrícolas não adaptados às condições ambientais originais. 
 A presença de microorganismos patogênicos e de metais tóxicos constitui a 
principal restrição ao uso do LE na agricultura. De maneira geral, os teores de metais 
pesados no LE são extremamente altos quando comparados às concentrações 
naturalmente encontradas nos solos (Cesar et al. 2008). A bioacumulação de metais 
pelas plantas e pedofauna favorece a inserção dos contaminantes na cadeia trófica, 
prejudicando a saúde dos ecossistemas. A transposição de contaminantes para a flora 
pode inviabilizar o consumo humano dos vegetais cultivados, e a inserção de 
microorganismos patogênicos no ambiente pode modificar a atividade microbiana do 
solo, bem como causar sérios danos à saúde humana.  
 O presente trabalho propõe a avaliação preliminar da toxicidade de latossolos e 
chernossolos acrescidos de LE, utilizando bioensaios com oligoquetas, através da 
observação de efeitos letais, comportamentais e de perda de biomassa. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

O LE utilizado para este trabalho foi coletado na ETE da Ilha do Governador, 
no Rio de Janeiro (RJ). A amostra do horizonte B do latossolo foi coletada próxima à 
rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias (RJ), e a do chernossolo 
próxima à Avenida Brasil, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

O teste de toxicidade aguda com oligoquetas da espécie Eisenia andrei  foi 
realizado de acordo com as recomendações de ASTM (2004). Sendo assim, o teste foi 
conduzido com três réplicas de 200 g de solo, sendo o pH e a umidade ajustados para 
7 e 45%, respectivamente. O pH foi determinado em água, e a umidade por 
gravimetria (24 horas em estufa a 105ºC). Durante os 14 dias de ensaio, os indivíduos 
testados foram mantidos à temperatura de 22ºC e iluminação constante. Antes de 
serem introduzidos no solo, os oligoquetas foram deixados sobre papel de filtro 
umedecido com água destilada, durante 24 horas, para o purgamento do conteúdo 
intestinal.  

O ensaio de toxicidade aguda foi realizado com o LE in natura, latossolo 
acrescido de LE, latossolo in natura, chernossolo acrescido de LE e chernossolo in 
natura. As doses utilizadas para acrescer os solos de LE seguiram as recomendações 
de Tsutiya (2000), que adota a proporção de 112 ton lodo/ha (com base nas massas 
específicas de cada solo) para fins de recuperação de áreas  degradadas. Sendo 
assim, o latossolo foi acrescido de 6,66% de LE, e o chernossolo de 6,58%. 

O teste de comportamento ou fuga (“avoidance test”) foi realizado conforme o 
procedimento proposto por ISO (2002). Em virtude da massa disponível para a 
realização deste ensaio, somente as amostras LE in natura, latossolo acrescido de LE 
e chernossolo acrescido de LE foram testadas, além de solo artificial como controle 
(OECD, 1984). Para a execução do experimento, foram utilizados 600 g de solo-teste 
e de solo artificial, que foram dispostos em um único recipiente de plástico com o 
auxílio de um divisor , a fim de avaliar o comportamento de fuga dos oligoquetas. 
Antes de introduzir o total de 10 indivíduos em cada réplica (três réplicas), os 
oligoquetas foram condicionados por 24 horas em solo artificial. Durante as 48 horas 



de teste, os oligoquetas foram mantidos sob temperatura de 22ºC em incubadora, com 
ciclos de luz e escuridão de 12 horas. Ao final do experimento, verificou-se a 
porcentagem de oligoquetas presentes no solo-teste e no solo controle (artificial). 
Quando menos de 20% dos organismos eram encontrados no solo teste, considerava-
se que o solo tinha “função de habitat limitada” (ISO, 2002).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do teste de toxicidade aguda revelaram que o LE in natura foi 
letal a 100% dos organismos testados (Figura 1A). O latossolo in natura apresentou 
maior porcentagem de mortandade do que o chernossolo in natura. Provavelmente, os 
maiores teores de nutrientes e de carbono orgânico do chernossolo desempenharam 
papel importante na sobrevivência dos organismos neste solo. 

Não houve diferença significativa de mortalidade entre as amostras latossolo in 
natura (23 indivíduos) e latossolo acrescido de LE (22 indivíduos), e entre as amostras 
chernossolo in natura (dois indivíduos) e chernossolo acrescido de LE (um indivíduo) 
(Figura 1A). Estas constatações sugerem que a dose de LE aplicada aos solos não foi 
capaz de provocar efeitos letais aos oligoquetas testados. No entanto, a ausência de 
efeitos letais não descarta a possibilidade dos organismos estarem submetidos a uma 
situação de estresse ambiental, já que outros efeitos adversos, ao nível de bioquímica 
e de genotoxicidade, não foram avaliados. Ademais, Cesar et al. (2008), ao quantificar 
a concentração de metais pesados neste mesmo LE, detectaram elevadas 
concentrações de Zn, Cu, Pb e Hg, as quais ultrapassavam o limite o proposto pela 
CETESB (2005). 

A avaliação da perda de peso dos oligoquetas (Figura 1B) sugere que a adição 
de LE às duas classes de solo testadas diminuiu a perda de biomassa dos organismos 
(em comparação às amostras sem adição de LE). Foi constatada uma perda de peso 
maior no latossolo do que no chernossolo, tanto em amostras sem LE, bem como nas 
amostras acrescidas de LE (Figura 1B). Estas observações sugerem que as 
propriedades químicas naturais dos materiais testados desempenharam papel 
importante na sobrevivência dos organismos, independente do acréscimo de LE. Além 
disso, a dose de LE empregada parece melhorar o condicionamento físico e químico 
dos solos, possibilitando a diminuição da perda de peso dos oligoquetas.  

Os resultados do teste de comportamento revelaram que as amostras de 
latossolo acrescido de LE e LE in natura demonstraram “função de habitat limitada”, já 
que apenas 3,57% e 1,6% dos organismos, respectivamente, foram encontrados 
nestes solos-teste. No chernossolo acrescido de LE, foram encontrados 68,96 % dos 
indivíduos testados . Esta observação sugere que o latossolo acrescido de LE, de fato, 
apresenta maior potencial para “limitação de habitat” em comparação ao chernossolo 
acrescido de LE.  

Seguramente as características naturais desses materiais novamente 
influenciaram  no comportamento dos oligoquetas e na biodisponibilidade dos 
contaminantes. No caso do chernossolo, a presença de argilominerais, com maior 
potencial de adsorção catiônica, tende a estimular a diminuição do aporte dos 
contaminantes para a solução do solo. Este aspecto é importante na interpretação dos 
mecanismos de biodisponibilidade de metais pesados para os oligoquetas, já que 
estes organismos absorvem o contaminante não somente via ingestão de solo, mas 
principalmente via cutânea (Vijver et al., 2003). 
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Figura 1 – Mortalidade (A) e de perda de peso dos oligoquetas testados (B). 

 
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O LE in natura causou 100% de mortalidade dos indivíduos e ainda estimulou a 
fuga de 98,3% dos organismos testados. Entretanto, a dose de LE empregada parece 
não provocar efeitos letais e comportamentais aos oligoquetas testadas. Em trabalhos 
futuros, será investigada a dose de LE capaz de causar 50% de letalidade dos 
organismos, bem como será determinada a concentração de metais nos oligoquetas, a 
fim de avaliar a bioacumulação preferencial de metais.  
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RESUMO  
 
O cobre é um metal necessário ao desenvolvimento de organismos vivos, quando consumido em baixas 
concentrações; contudo, quando presente em concentrações elevadas, torna-se um elemento bastante 
tóxico a estes. Devido a essas características toxicológicas, a determinação de critérios de qualidade de 
água para esse metal passa ser de grande importância para a avaliação do impacto ambiental deste 
elemento. O “modelo do ligante biótico” (BLM) foi desenvolvido para possibilitar a determinação de 
critérios de qualidade de água para o cobre, dentre outros metais, e tem sido aplicado para alguns países 
da América do Norte e Europa. Entretanto, este modelo ainda não foi aplicado extensivamente no Brasil. 
Ele se baseia nas características físico-químicas do corpo d’água receptor como condição essencial para 
a determinação de critério de qualidade de água para metais. O objetivo deste artigo é apresentar 
resultados de um trabalho em andamento, relativo à aplicação dessa ferramenta computacional - Biotic 
Ligand Model (BLM) – na predição de critérios de qualidade das águas em áreas de projetos de 
mineração de cobre na região de Carajás, estado do Pará, Brasil.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cobre; biodisponibilidade; Carajás, critério de qualidade de água.  
 
ABSTRACT  
 
Copper is a metal necessary for the development of living organisms, when it is consumed in low 
concentrations; however, when present in high concentrations it becomes an element very toxic. Because 
of these toxicological characteristics a determination of water quality criteria for copper turn out to be very 
relevant for the environmental impact assessment of this element. The Biotic Ligand model (BLM) was 
developed with the purpose of establishing water quality criteria for copper and other metals and has been 
used extensively for some countries in North America and in Europe. However, this model has not been 
applied extensively in Brazil. It is based on the receiving water physicochemical characteristics as 
essential for determining water quality criteria for metals. The goal of this paper is to present the results of 
a research that is in progress related to the use of this computational tool – Biotic Ligand Model (BLM) – in 
the prediction of water quality criteria for receiving waters from copper mining projects in the region of 
Carajás, Pará State, Brazil.  
 
KEYWORDS: copper; bioavailability; Carajás, water quality criteria  
 
INTRODUÇÃO  
 
Nos últimos quinze anos, o Biotic Ligand Model (BLM) tem sido proposto como uma ferramenta 

para avaliar quantitativamente a maneira pela qual a química da água afeta a especiação e a 

disponibilidade biológica de metais em sistemas aquáticos. A abordagem do modelo tem ganho 

interesse crescente entre as comunidades científica, de agências regulatórias e de empresas, 

devido ao seu uso potencial no desenvolvimento do WQC (Water Quality Criteria) e nos estudos 

de risco para metais em ambientes aquáticos (Wood, et al., 1997).  



 

Pode-se afirmar com grande razoabilidade que um dos objetivos do modelo é reduzir a 

necessidade de utilização do “princípio da precaução” como forma de proteção ambiental, na 

medida em que se aumenta a compreensão dos processos que controlam a disponibilidade de 

metais e a sua toxicidade. Um benefício direto disto seria que os limitados recursos financeiros 

disponíveis para implementação de controle ambiental seriam eficientemente utilizados, de 

forma a maximizar benefícios para o meio ambiente e a sociedade como um todo.  

 
Os modelos (BLM) utilizados são softwares que consideram “questões-chave”: especiação, 

características físico-químicas do ambiente natural, interações das formas metálicas 

biodisponíveis com as substâncias húmicas naturais, e a partir daí estimam a toxicidade de 

determinada concentração naquele ambiente específico (Di Toro, et al., 2000 e 2001). Com isto, 

permitem o estabelecimento de critérios tecnicamente defensáveis para locais específicos e 

desenvolvimento de estudos de riscos mais confiáveis. O BLM inclui duas características – 

química e biológica – que permitem predizer a toxicidade de metais dissolvidos baseado na 

acumulação destes metais no local de recepção (drenagens, reservatórios e outros). O objetivo 

deste artigo é apresentar resultados, em andamento, da aplicação dessa ferramenta 

computacional - Biotic Ligand Model (BLM) – na predição de critérios de qualidade das águas 

em áreas de projetos de mineração de cobre na região de Carajás, estado do Pará, Brasil.  
 
METODOLOGIA  
 
Para alcançar o objetivo mencionado, foram inicialmente selecionadas duas áreas de projetos 

de cobre na região de Carajás, estado do Pará, Brasil. A primeira é a área da Mina do Sossego 

e a segunda a área do Projeto Salobo. 

 

A partir da definição dos pontos de coleta, foram iniciadas as campanhas de amostragem de 

água no campo, em número de três, no total. Em cada campanha, foram coletadas amostras de 

água em 3 pontos na área da Mina do Sossego/Projeto 118 e também em 3 pontos na área do 

Projeto Salobo. Os pontos em cada área foram selecionados considerando sua posição 

geográfica, isto é, proximidade e localização (jusante/montante) em relação a estruturas que 

podem gerar impacto ambiental de alteração na qualidade das águas (ex: pilhas de 

minério/estéril, diques de contenção de finos, barragens de rejeito).  

 
Os parâmetros físico-químicos analisados foram pH, Eh, condutividade, temperatura, COD 

(carbono orgânico dissolvido), metais totais (Ca, Mg, Cu, Na, K, Mn, Fe, Al), metais solúveis 



 

(Ca, Mg, Cu, Na, K, Mn, Fe, Al), sólidos totais, sólidos em suspensão, alcalinidade total, de 

carbonato e de bicarbonato, sulfetos, sulfatos, cloretos e nitratos. As amostras para análises de 

metais dissolvidos e carbono orgânico foram filtradas em campo, a menor ou igual 0,45 μm.  

 

Paralelamente, para as mesmas amostras coletadas foram feitos testes de ecotoxicidade aguda 

para Ceriodaphnia dubia, utilizando-se uma bateria de 6 diluições com as amostras de água de 

rio e solução de sulfato de cobre, segundo procedimentos de normas técnicas específicas. 

Após a inserção de todos os parâmetros físico-químicos de amostragem das águas no modelo 

BLM, este foi utilizado para a construção dos gráficos de correlação LC50 previsto (BLM) versus 

LC50 medido (bioensaios)  
 
RESULTADOS  
 
Os resultados parciais aqui apresentados mostram uma boa correlação entre os valores de 

toxicidade aguda para Ceriodaphnia dubia (EC50 medidos e previstos), conforme mostrado na 

Figura 2. A reta central é a de perfeita correlação e as retas tracejadas delimitam uma faixa de 

aceitação de 2 vezes. Os resultados das amostras das drenagens da área do projeto Salobo 

(pontos SB) apresentam uma menor capacidade de atenuação da toxicidade de cobre em 

relação às amostras das drenagens da Mina do Sossego (pontos SS). Esses resultados 

sugerem, a priori, a viabilidade da aplicação do BLM em condições de clima tropical na 

Amazônia brasileira. Contudo, mais pesquisas serão necessárias para a compreensão do papel 

de alguns componentes do modelo, tal como a matéria orgânica dissolvida.  
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Figura 2 – Gráfico de comparação entre os valores de ecotoxicidade EC50 medido (laboratório) 
                  e previsto (modelo BLM)  



 

CONCLUSÕES  
 
Os resultados obtidos nas três campanhas de coleta de água de corpos receptores sugerem 

uma boa capacidade do modelo de representar as concentrações de EC50 para essas 

drenagens da região Carajás. A partir desses resultados e da realização de uma extensa série 

histórica de dados de qualidade de água passíveis de serem utilizados como dados de entrada 

do BLM, seria possível a determinação de um critério de qualidade de água para o metal cobre, 

específico para o distrito mineral de Carajás. Apesar desta possibilidade, ressalta-se também 

que pesquisas complementares são necessárias para a compreensão do papel de todos os 

componentes do BLM, tal como o da matéria orgânica natural de clima tropical.  
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RESUMO

Poliquetas são organismos que se mostram adequados para o estudo do impacto de 
contaminantes  metálicos  sobre  sedimentos.  Este  estudo  sugere  a  utilização  de 
cromatografia líquida de alta eficiência com detecção U.V para estudar as “Metallothionein-
like proteins” (MTLPs) extraídas de poliquetas da família Nereididae. Suas concentrações 
foram mensuradas de acordo com o tamanho dos indivíduos coletados em 3 faixas distintas. 
Através da concentração das MTLPs pode-se estimar o efeito dos contaminantes metálicos 
sobre a biota, uma vez que esta proteína pode ser induzida por elementos como zinco, 
cobre, cádmio ou mercúrio. Os organismos foram coletados na região de mangue próxima 
ao  aterro  sanitário  de  Gramacho  -  Duque  de  Caxias-  RJ.  Este  ambiente  estuarino  se 
encontra  em  uma  região  com  alta  densidade  populacional  e  submetida  a  fontes  de 
contaminação  difusas.  Sabe-se  que  a  resposta  em  relação  a  indução  de  MTLPs  nas 
poliquetas variam de acordo com o estresse em que o organismo se encontra submetido e a 
espécie  em estudo.  Estudos anteriores sugerem que as MTLPs apresentam um grande 
potencial para ser utilizado como biomarcador de exposição a metais.

PALAVRAS-CHAVE: Biomarcadores, metallothionein-like proteins (MTLPs), metais-traço, 

biodisponibilidade

ABSTRACT

Polychaetes are suitable organisms for impact evaluation of sediment pollution. It was 
evaluated and measured metallothionein-like proteins (MTLPs) in the polychaete from the 
Nereididae family using high performance liquid chromatography with U.V detection. MTLP 
concentration were evaluated according to polychaetes size distributed in 3 distinct ranges. It 
suggests that trace metal effect over the biota may be studied using this protein wich can be 
induced by elements such as zinc, cadmium, cupper and mercury. The polychaete specie 
studied were collected in Gramacho – Duque de Caxias- RJ. This station is situated in a high 
density  population  area  with  multiple  anthropogenic  impacts  into  estuarine  system.  It  is 
known that  MTLP induction  response in  the polychaetes  varies  with  the  metal  type and 
species and is in it may be used as a biomarker of sediment pollution.

.

KEYWORDS: Biomarkers, metallothionein-like proteins (MTLPs), trace metals, bioavailability..

INTRODUÇÃO

Devido  a  industrialização  acelerada  e  uso  de  novos  métodos  tecnológicos  na 

agricultura, a espécie humana se torna vulnerável a uma série de riscos decorrentes dos 

fatores ambientais envolvidos (químicos, físicos e biológicos).  Em relação a estes fatores 
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químicos,  são inúmeros os agentes potencialmente tóxicos aos quais  a população sofre 

exposição diariamente através da água ou alimento consumido. 

O estudo da exposição aos agentes químicos constitui importante aspecto para a saúde 

pública, tendo em vista a possibilidade de se prevenir ou minimizar a incidência de mortes 

ou doenças decorrentes interação destas substâncias químicas com o organismo humano. 

Assim, a avaliação da exposição associada aos efeitos ao organismo em estudo, permite 

estabelecer as prioridades e as formas de intervenção efetiva para proteger uma população 

dos riscos aos quais estão expostas. 

Existe  uma  necessidade  de  se  detectar  e  avaliar  o  impacto  de  poluentes  nos 

organismos  expostos,  e  não  somente  avaliar  a  quantidade  de  poluentes  presentes  no 

ambiente  e  nos  animais.  Esta  necessidade  origina  o  estudo  e  desenvolvimento  de 

biomarcadores morfológicos, moleculares, bioquímicos ou fisiológicos, que detectem efeitos 

biológicos nos organismos. 

O  termo  biomarcador  está  diretamente  relacionado  a  uma  alteração  bioquímica, 

fisiológica, morfológica ou histológica, utilizada para indicar a exposição ou o(s) efeito(s) de 

uma substância sobre o organismo de um ser vivo. Esta relação, exposição-efeito desperta 

interesse e por isso um número crescente de estudos propõe a utilização de metalotioneínas 

(Amiard, 2006, Viarengo et al., 1999) como biomarcador de exposição a metais. 

Metalotioneínas são proteínas citosólicas de baixa massa molecular (6-7 kDa), com 

alto conteúdo de resíduos de cisteína, termoestáveis e não se tem a presença aminoácidos 

aromáticos ou histidina em sua cadeia polipeptídica. Metais não essenciais como Cd e Hg 

apresentam a capacidade de deslocar metais essenciais associados às MTLPs contribuindo 

para o aumento da tolerância a metais ( Roesijadi, 1996). Conseqüentemente, esta espécie 

pode ser usada como modelo biológico para examinar o papel das MTLPs nos processos 

regulatórios de metais,  tal  como a biossíntese de metaloproteínas e na detoxificação de 

metais (Engel, 1993). 

Este  estudo  tem  como  objetivo  a  avaliação  do  teor  de  MTLPs  em  poliquetas 

coletadas no aterro sanitário de Gramacho – Duque de Caxias – RJ, confirmando que a 

metodologia escolhida se mostrou adequada para o estudo das MTLPs. Assim sendo, uma 

nova possibilidade o estudo dos metais associados a estas proteínas e estudar o papel das 

MTLPs como biomarcador de exposição a metais.

MATERIAIS E MÉTODOS

As poliquetas da família Nereididae foram obtidas na região do aterro sanitário de 

Gramacho, município de Duque de Caxias – RJ. Os indivíduos foram coletados utilizando 



um tubo de PVC com 10 cm de diâmetro e 10 cm de profundidade. As poliquetas foram 

submetidas a peneiramento (1mm) e inseridas em recipiente contendo água coletada no 

local para transporte até o laboratório.

Após o decorrer de 48h, os indivíduos foram classificados de acordo com seu tamanho e 

classificados  em  3  faixas  distintas.  Imediatamente  após  esta  etapa  foram  iniciadas  as 

extrações das MTLPs. Nesta etapa, as amostras foram homogeneizadas obedecendo uma 

proporção de 1:5 (m/ v) em Tris-HCl pH 7,4 contendo NaCl 25mM, 2-mercaptoetanol 5mM e 

PMSF 0,01 mM sob temperatura de 4ºC.

Alíquotas de 2 mL do material homogeneizado foram centrifugadas a 12000 g a 4ºC 

(45min.). O sobrenadante obtido foi então aquecido 80ºC (10 min.) desnaturando assim 

proteínas termolábeis. Após o resfriamento, o material obtido foi submetido a centrifugação 

a 12000 x g a 4ºC (45min.) onde as MTLPs, termoestáveis, se separam das proteínas 

precipitadas.

Purificação dos extratos contendo as MTLPs através de Cromatografia Líquida de alta  

eficiência

A purificação dos extratos obtidos foram feitas em 2 dimensões.  Na primeira,  foi 

utilizada uma coluna Superdex 75 10/30 (Pharmacia, Biotech., Uppsala, Suécia) com uma 

faixa de separação de 3000 a 60000 Da. O fracionamento dos picos foram feitos utilizando 

como fase móvel tampão Tris-HCl 10 mM , pH 7,4  com uma vazão de 0,35 ml. min-1. O 

processo de eluição do pool das MTLPs provenientes da SEC foi seguido pelo medição das 

absorbâncias em 3 comprimentos de onda distintos (215, 254 referente ao cluster metal-

tiolato e 280 nm). 

Os frações obtidas anteriormente foram submetidas a cromatografia de troca iônica 

utilizando  uma coluna  Protein  PAK DEAE 5PW,  Waters.  Foi  utilizado  como fase móvel 

tampão Tris-HCl 20 mM (pH 7,2) de acordo com Santiago-Rivas (2007). Foi utilizada uma 

vazão de 0,6 mL.min-1 , injetando 100uL do extrato protéico e detecção em u.v  (215; 254; 

280 nm).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detecção em Ultra Violeta 

se mostrou adequada e sensível para o estudo do teor de MTLPs em extratos protéicos 

obtidos  de  poliquetas.  Porém para  a  obtenção  da  fração  contendo  a  MT purificada  se 

mostrou necessário a utilização de uma coluna semi-preparativa para a posterior injeção da 

fração obtida em uma segunda coluna de troca iônica (DEAE 5PW). 



Os  valores  de  concentração  de  MTLPs   totais  obtidos  para  as  poliquetas  se 

mantiveram  entre  67,16  e  145,61  µ g.g-1 (amostra  úmida).  Os  valores  obtidos  não 

mostraram  uma  correlação  significativa  com  tamanho  dos  indivíduos  previamente 

classificados em três faixas como pode ser avaliado na Figura 1. 
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Figura 1: Concentração de MTLPs em extratos obtidos de poliquetas.

Tais  valores  de  concentração  de  MTLPs  representam  uma  valiosa  ferramenta 

quando se deseja avaliar o efeito de contaminantes metálicos sobre a biota. Além de uma 

aplicação  ambiental,  estudos  necessitam  ser  avaliados  juntamente  com  os  metais 

associados as MTLPs que podem ser determinados via ICP-MS contribuindo assim para o 

entendimento  do potencial  das  MTLPs  em complexar  elementos-traço,  conferindo  maior 

resistência aos organismos quando submetidos à uma situação de estresse.
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ABSTRACT 

The Hg litterfall flux was measured for a one year period in the Atlantic forest, inside Rio de 
Janeiro´s urban perimeter, in the southeastern region of Brazil. The annual total Hg 
deposition was 184 ± 8.2µg m-2 y-1. The Hg fluxes seasonal pattern and negative correlation 
observed between precipitation and Hg concentrations is probably related to higher 
photosynthetic activity during summer season. The most abundant tree species found in the 
studied area is Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr.(Leguminosae), Cordia 
trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. (Boraginaceae), Alchornea iricurana 
Casar.(Euphorbiaceae), Metternichia princeps Mik. (Solanaceae), Colubrina glandulosa 
Perkins(Rhamnaceae). The total Hg concentration in the leaves from these species varied 
from 60 to 215ng g-1. Hg concentration showed a positive correlation with stomatal and 
trichomes densities. This ancient forest substantiates a known co-evolution with the 
atmospheric elements, absorbing and accumulating a non-nutrient elemental, with 
unpredictable effects to the conservation and health of this “Hotspot” ecosystem. These 
characteristics confirm the hypothesis that Tropical Forest is an efficient mercury sink, and 
litter plays a key role in Hg transfer from atmosphere to soils. 
KEYWORDS: Canopy, Tropical forest, Hg cycle, litterfall 
 

INTRODUCTION 

Mercury is known to be a global pollutant, with severe dangerous potential to the 

human health, accumulated principally in the atmosphere. In order to understand the global 

mercury balance is mandatory to take into account the transference processes between its 

pools. The forest ecosystem has been known as a dynamic mercury reservoir, linking the 

lithosphere and the atmosphere. Considering that the major Hg source comes from 

atmosphere, through dry and wet depositions processes, the litterfall may contributes 

significantly to a new mercury soil input as revised by Grigal (2002). Mercury can be 

incorporated to leaves via three processes: oxidation and adsorption of gaseous Hg (Hg °) 

as postulated by Munthe et al. (1995); Hg° uptake by stomata as described by Lindberg et 

al. (1992) or particulate Hg by adsorption. The Hg concentration in litterfall is crucial to 

evaluate how much this input has enriched the tropical floor mercury levels. When compared 

to temperate and boreal forests Hg concentrations in litterfall from tropical forests reaches 

values up to one order of magnitude higher. In a review containing data from temperate and 

boreal ecosystems made by Grigal (2002), it was determined a mean Hg deposition value of 

21µg m-2 y-1. This value is much lower than the one obtained (74 µg m-2 y-1) in sites at 

tropical zone as described by Silva-Filho et al (2006). 

França et al. (2004) analyzed specifics survey in ten tropical trees shows that Hg 

concentration varies until six times (0.029-0.18 mg kg−1) depending on the species. This 

difference may be due to the leaves lifetime, foliar trichomes, surface foliar waxes, stomatal 

density and roughness, which could contributes to a higher photosynthetic activity in tropical 

forests. Therefore this work aims to quantify Hg concentration in five species and litter from.a 



law protected area called Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), in order to discuss the 

contribution of foliar diversity to Hg incorporation. 

 

LOCATION AND METHODS 

The studied area is located in Rio de Janeiro urban perimeter and belongs to the 

Atlantic Forest biome. Rio de Janeiro city is known as the second Brazilian most urbanized 

and industrial area as inventoried by FEEMA (2006). This secondary fragment of Atlantic 

forest, four kilometers far away from AtlanticOcean, has approximately 50 years old and is 

classified by Oliveira et al. (2006) as oligotrophic. The region geology is basically 

characterized by the presence of melanocromatic gnaisse and granites and the mean soil 

deepness reaches 50 cm. Regional climate is hot and humid, without a dry season defined. 

The annual temperature mean is 23.7o C. During this study the total annual precipitation 

reached up 1620 mm, with August been the driest month (60 mm). The litter samples were 

collected into twelve plastic litter traps (0.25 m2) and covering an area of 2500 m2, from 

November 2005 to October 2006. In the lab, the material was manually separated in leaves, 

twigs, reproductive materials and trash in order to characterize the deposited material. All 

litter fractions were dried (60o C) to constant weight and grinded to dust. Based on the 

phytossociological survey done by Solórzano et al. (2005) we determined Hg foliar 

concentration of the 5 most representative species (corresponding to 32% of 92 species), 

collected from the canopy in Camorim forest: Metternichia principes; Alchornea iricurana; 

Cordia trichotoma; Colubrina glandulosa and Piptadenia gonoachanta. Were analyzed these 

anatomical parameters: stomata density, stomata index, epidermical abaxial and adaxial 

cells density, pore size, specific leaf area (s.l.a.) and stomata density by each leaf gram 

(s.d/s.l.a.). 

For the determination of total Hg concentration, approximately 1.0 g of litter and 

leaves sampleswere submitted to an acidic extraction in a 3:1 HCl : HNO3 solution as used 

in Silva-Filho et al (2006). Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry (CVAAS) was 

used for Hg determination, after Hg2+ reduction with SnCl2. All samples were analyzed in 

duplicates and the analysis of a standard reference material (NIST SRM 1515 – Apple 

Leaves) provided an average recovery of 92%. Reagent blanks signals were lower than 

0.3% of sample analysis. Anatomical parameters like stomatal density, stomata pore length, 

trichomes length and trichomes density was measured on Imaq Vision Builder® from 

National Instruments, the images were captured by Leitz, Diaplan model and Olympus AX 70 

microscopes. The anatomical material were prepared with ethylic alcohol (70%) and clarified 

with NaOH (5%) solution and sodium hypochlorite by three minutes. Before it, the samples 

were washed off, dried and then colored with safranine (1% aqueous solution) and astrablau 

as defined in Bukatsh (1972). Twenty leaves, from three trees by species, were cut at the 

third middle part and 1mm2 from each leave was cut for preparation of forty laminas. 

 

RESULTS 

Total litterfall deposition in the study site ranged from 0.39 t ha-1 month-1 (May) to 1.17 

t ha-1 month-1 (September), resulting in a total litter input to the forest floor of 7.6 t ha-1 y-1.  



The major litter fraction (83.7%) was composed by leaves. The higher litterfall fluxes 

occurred during winter season and the lowest ones duringautumn season. Those results are 

probably related to the presence of deciduous species, which looses their leaves during 

lower pluviosity season. Figure 1 shows the monthly Hg concentration in the total litterfall. 

The results obtained indicates that the annual Hg mean concentration was 238+ 52 ng g-1, 

ranging from 167 ng g-1 to 334 ng g-1, with higher concentrations observed in two 

distinguished peaks, in April (287 ng g-1), and October (334 ng.g-1). The lowest Hg litterfall 

concentration was observed in January (167 ng g-1). This low value is probably due to the 

intense leaves wash off (271 mm in 10 days). Moreover it can be seen (Figure 1) that at the 

end of autumn and during the winter season Hg litterfall concentrations are low and relatively 

constant. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – The Hg literfall concentration in Camorim Forest. 
 

In spite of the negative correlation observed between rain and Hg foliar concentration 

(r=-0, 91; p=0,032; n=5), from December to April, it can be seen (Figure 1) a gradual 

increasing in litterfall Hg concentration during this period. This increase may be associated to 

higher photosynthetic activity in the summer season. The Hg litterfall flux during the one-year 

studied was 184 + 98 µg m-2. It was directly correlated with the total litterfall flux (r= 0.87 e 

p<0.0002) and the Hg litterfall concentration (r= 0.64 e p<0.02). It is important to notice that 

Hg litterfall flux exhibit marked seasonality with the highest fluxes obtained during summer. 

Considering the absence of a Hg seasonal emission pattern, observed by Lacerda et 

al.(2002) in this region, this result suggest that Hg seasonal pattern in litterfall is mostly 

associated to higher photosynthetic activity during this season. 

The mean Hg foliar concentration obtained from the five selected species was 144 + 

75 ng g-1. Between species M. principles showed the lowest mean Hg foliar concentration 

(60±9 ng g-1) while A. iricurana showed the highest one (215±38 ng g-1). Even the lowest 

value found here was approximately 2 to 5 times higher than the mean Hg foliar 

concentration from Temperate Zone, in trees living over background atmospheric Hg as 

exemplified by Rasmussen et al (1991). Compared to Amazon forest as exampled by Roulet 

et al (1998) and Mélières et al (2003), the results obtained on Hg foliar concentration in 

Camorim forest were also higher. 

From all anatomical parameters studied only the stomatal density by leaf gram presented 

a positive correlation (n=3 r = 0, 98 e p = 0, 12) with Hg foliar values from glabrous tree of 

Camorim Atlantic Forest. On the other hand C. trichotoma and P. gonoachanta  

 



species present high Hg values but low stomata density by foliar surface. C. 

trichotoma specie showed trichomes density of the adaxial face from 35-40/mm2 and abaxial 

face from 5-10/mm2, while P. gonoacantha showed just abaxial face trichomes: 58-70/mm2. 

This physical parameter may be responsible for the high Hg concentrations found on these 

low pore density leaves.  

 

CONCLUSIONS 

The Hg seasonal pattern and higher Hg litterfall fluxes found in this study, when 

compared to forests from temperate and boreal zones, are due to higher diversity species 

and photosynthetic activities, characteristics of tropical forests. The results pointed out that 

Hg in litter has atmospheric origin and differences observed on Hg level of species may be 

related to their anatomical accessories. In agreement with data from literature this study 

demonstrated that trees canopy from Tropical forest has a key role to filter atmospheric Hg. 

So, vegetation must be considered as a sink to atmospheric Hg on the global Hg mass 

balance. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi compreender mudanças paleohidrológicas e paleoclimáticas 
ocorridas durante os últimos 45000 anos A.P. no noroeste da Amazônia. Foram coletados 
quatro testemunhos lacustres na Lagoa da Pata para análises isotópica (δ13C e δ15N), C/N, 
alterações granulométricas, densidade, mineralogia e concentração de metais. Os 
resultados encontrados sugeriram um agrupamento em seis fases paleoclimáticas. A 
primeira fase (>40000 a 30000 14C) foi caracterizada como mais fria e úmida. A fase 
seguinte (30000 a 25000 14C) se caracterizou como um período de transição. O período de 
25000 a 15000 14C foi considerado o menos úmido dos últimos 45000 anos, e, 
possivelmente, mais quente. O período de 15000 a 10000 14C se caracterizou como mais 
quente e um pouco mais úmido do que o anterior. A penúltima fase (10000 a 4500 14C) 
segundo os resultados, se caracterizou por intensas oscilações paleoclimaticas. E, 
finalmente, o período de 4500 14C ao presente foi caracterizado como mais úmido e 
temperaturas mais quentes.  
 
Palavras-chave: paleoambiente; geoquímica; mineralogia, Amazônia 
 
ABSTRACT 

The purpose of this work is to understand the paleohidrological and paleoclimatic changes 
during the last 45,000 years BP in the northwest Amazon. Four sediment cores were 
collected in Pata Lake. During the present work the following analysis were done: isotopic 
(δ13C and δ15N), C/N, density, mineralogy and metal concentration. The results suggest six 
phases. The first phase (> 40,000 to 30,000 14C) was characterized as cold and moist. The 
next one (from 30,000 to 25,000 14C) is a period of transition. The period from 25000 to 
15000 14C was considered the less humid of the last 45,000 years, and possibly warmer. The 
period from 15,000 to 10,000 14C was characterized as a bit more warm and more humid 
than the previous. The phase from 10,000 to 4500 14C, according to the results, was marked 
by intense paleoclimatics oscillations. And finally, the period from 4500 14C to the present  
was characterized humid and warmer temperatures. 
 
Keywords: paleoenviromental, geochemistry, mineralogy, Amazon 
 
INTRODUÇÃO  

No início do Quaternário, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma série marcante de 

mudanças climáticas mundiais deu início à idade glacial do Pleistoceno. O último período 

glacial ocorreu há 20000 anos A.P., seguido do início do Holoceno (10000 A.P.), o mais 

recente período geológico do Quaternário (Absy, 1993). No Quaternário Amazônico, as 

primeiras concepções de paleoclima correlacionaram sucessões de períodos mais úmidos e 

mais secos, aos períodos interglaciais e glaciais. O que, de uma forma geral, prejudicou a 

compreensão da complexidade de flutuações paleoclimáticas e paleohidrológicas da 

América Tropical (Ab’Sáber, 2004).  



O regime paleopluviométrico na Amazônia ainda não é completamente 

compreendido, exemplos do que poderia acontecer se a precipitação Amazônica diminuísse 

de 20 à 25% (Salati et al., 1991) podem ser observados, atualmente, na faixa seca que corta 

Amazônia passando por Santarém, Carajás e Monte Alegre (Sifeddine et al., 2001), que 

apresenta precipitações médias anuais entre 1500 e 1600mm com períodos de estiagem 

prolongados (3 a 5 meses) (Anhuf et al., 2006), e nesta área prevalecem matas com baixa 

biomassa.  

Embora períodos secos tenham sido identificados em algumas regiões Amazônicas 

durante o Holoceno (4000, 2600 e 700 anos Antes do Presente - AP) (Ab’Sáber, 2004) e 

dados palinológicos de Rondônia e Serra dos Carajás também indiquem diminuição da 

extensão florestal (Absy et al., 1991), não há precisão do quão seco, isso se refere.  

O objetivo deste trabalho foi interpretar as mudanças do ambiente regional e 

reconstrução paleohidrológica da Lagoa da Pata através de diferentes ferramentas 

sedimentológicas, com intuito de determinar possíveis fases mais secas e mais úmidas e 

compará-las a registros de outras regiões durante o final do Pleistoceno e do Holoceno no 

noroeste da Amazônia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos quatro testemunhos LPT III (68 cm), LPT IV (84 cm), LPT V (112 cm) e 

LPT VI (73 cm), foi realizada utilizando tubos de alumínio de 7,5cm de diâmetro através de 

piston core na Lagoa da Pata, AM (0°17’N 67°30’W). Cada testemunho foi descrito e 

seccionado (de 2 em 2 cm) para análises de parâmetros fisicos e geoquímicos.  

Para análises do teor de matéria orgânica e granulometria foi feito o ataque com 

peróxido de hidrogênio, e posterior agitação em solução de pirofosfato. Posteriormente, as 

amostras foram peneiradas (>450µm) e analisadas no CILAS 1064 (<450 µm). A 

composição mineralógica foi realizada por difratometria deraio-X e quantificação das 

amostras por espectrometria de infravermelho seguidas de transformação de Fourier. As 

analisese de isópotos estáveis 13C e 15N foram realizadas por espectrometria de massa 

acoplada a um analisador automático CHN em UC Davis Stable Isotope Facility, Department 

of Plant Sciences, USA. A determinação dos metais Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, 

Zn, V e do arsênio através do ataque ácido (extração total) no microondas, determinação 

das concentrações dos extratos por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES). As idades radiocarbônicas foram calibradas utilizando o 

CALIB 5.02 (até 21000 14C) e com a curva proposta por Hughen e colaboradores (2004) 

para região de Cariaco (10°42'N, 65°10’W). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Cada um dos quatro testemunhos estudados apresentaram características muito 

distintas retratando a diversidade de processos e microambientes que podem ocorrer em 

uma mesma região. No entanto, este trabalho optou por agrupar as fácies litológicas 

encontradas e delimitar seu período de ocorrência.  

Através das datações foram caracterizadas seis fases. A primeira com idades 

maiores de 42500 a 35000 anos cal AP (>40000 a 30000 14C), se caracterizou por baixa 

densidade (0,2g/cm3), alto teor de água (70%), baixas concentrações de goetita (hidróxido 

de ferro formado autigenicamente em condições mais oxidantes) (15%), elevadas 

concentrações de carbono orgânico total (20-30%) e de silte (80%). Tendo em vista esses  

dados, sugere-se que essa fase corresponda a um período de maior umidade. Dados de 

pólen publicados por Colinvaux e colaboradores (1996) no mesmo lago indicam a presença 

de Podocarpus (presente em clima úmido de montanha segundo Behling, 1998), indicando 

um período mais frio. É importante ressaltar que entre 40000 e 30000 14C, os dados de 

níveis de cinza (radiografia) variam em concomitância com as concentrações de carbono 

total, e que diversas laminações estratigráficas foram observadas.  

O período seguinte, de 35000 a 29000 anos cal AP (30000 a 25000 14C), se 

caracterizou por ser de transição, principalmente pela ocorrência  de um aumento gradual 

da densidade (até 1 g/cm3), assim como uma tendência de aumento de goetita e de 

mercúrio, enquanto as percentagens de carbono orgânico total e de nitrogênio diminuem 

exponencialmente. Nesta mesma fase é descrito por Bush e colaboradores (2004) uma 

drástica diminuição da taxa de sedimentação (de 0,01 para 0,0002 cm/ano) e um aumento 

da representação de Podocarpus (10%) e de cistos algais de Scenedesmus, este 

correlacionado pelos autores com as elevadas concentração de potássio descritas (Bush te 

al., 2004). No entanto, dados de metais e potássio descritos no presente trabalho 

apresentam correlações significativamente positivas das concentrações de potássio (K+) 

com Manganês (0,82), Alumínio (0.71) e com o Ferro (0,80) elementos tipicamente ligados 

aos processos de intemperismo e erosão. Essa fase foi caracterizada como a menos úmida 

por Bush e colaboradores e a mais fria, com relação à umidade. Caracterizamos essa fase 

ainda como intermediária na medida em que no período de 29000 a 18000 anos cal AP 

(25000 a 15000 14C) a goetita atinge seu pico (representando em alguns momentos quase 

100%), a densidade se mantém elevada (nódulo de argila granulométrica), as 

concentrações de carbono orgânico total (2,5%) e de nitrogênio (0,12%) se mantém muito 

baixas, indicando uma fase bem menos úmida que a anterior, e possivelmente mais quente, 

com aparecimento de Mauritia descrita por Colinvaux e colaboradores (1996).  

No período de 18000 a 14500 anos cal AP (15000 a 10000 14C) foi observado um 

aumento gradual de carbono orgânico total, além do aumento das concentrações de fósforo 

e o chumbo em direção ao topo, com relação ao pólen, 80% é de origem arbórea e foi 



verificado ausência de Podocarpus, caracterizando um período mais quente e um pouco 

mais úmido do que o anterior.  

Entre 14500 e 5100 anos cal AP (10000 a 4500 14C) verificou-se intensas variações 

nas concentrações de goetita, densidade e carbono, enquanto que os trabalhos de pólen 

devido a presença de Mauritia indicam um período mais quente.  

Na região do topo dos testemunhos, data de 5100 anos cal AP ao atual (4500 14C ao 

presente) verifica-se a diminuição das concentrações de goetita, diminuição da densidade, 

aumento do carbono orgânico total e nitrogênio e alcançando uma estabilidade, verificando 

uma maior umidade e temperaturas mais quentes. 

Os resultados encontrados no presente trabalho demonstram a importância da 

utilização de diferentes marcadores para se realizar uma boa reconstrução paleohidrológica 

e verificar a complexidade dos ecossistemas amazônicos.  
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RESUMO 

 

Metais, cátions e ânions majoritários e parâmetros fisico-químicos foram determinados em um 

rio que recebe os efuentes da mineração de urânio de Poços de Caldas. Mn e U foram 

identificados como os metais que potencialmente causam o maior impacto na qualidade das 

águas do rio. De acordo com o modelo do íon livre, a toxidez do metal varia em função da 

concentração de íon livre; a especiação química identificou como espécies predominantes  Mn2+ 

e  UO2(HPO4)2
-2. A toxicidade da água foi avaliada adicionando-se os metais á água. A toxidez 

aguda (Daphnia similis, 48 h) para U foi encontrada como sendo cerca de 0.05-0.06 mg/L, o 

valor NOEC (concentração onde não é observado efeito) (Ceriodaphnia dúbia, 7 dias) para  U 

foi 0.03 mg U/L, enquanto que para o manganês foi  5 mg Mn/L. Os valores indicam que, 

embora a mineração adicione teores significativos de Mn nas águas do rio, as águas não são 

tóxicas para os organismos aquáticos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: mineração de urânio; toxicidade; especiação química. 

 

ABSTRACT 

 

Metal, major cations and anions concentrations and physical and chemical parameters were 

determined in the region of Poços de Caldas, a region of uranium mining. Samples were 

collected from the Ribeirão das Antas river at seven different stations, from the source up to the 

city. The potential main contributors for water contamination are U and Mn, which main species 

in the water are Mn2+ and UO2(HPO4)2
-2 . Water toxicity was evaluated by bioassays with 

Daphnia similes and with Ceriodaphnia dubia. The results showed that the water is not toxic to 

aquatic organisms.  

 



KEYWORDS: uranium mining, toxicity, chemical speciation  

 

INTRODUCION 

 

 Acid mine drainage is recognized as the most serious environmental pollution problem facing 

the mining industry. Acid water containing heavy metals is generated by the weathering of 

sulphide minerals (such as pirite, FeS), followed by oxidation (sulphite is converted to sulphate), 

and then by the production of sulphuric acid, which can promote metals leaching from ores to 

surface and ground water. 

The Poços de Caldas region is characterized by the occurrence of radioactive anomalies and 

bauxite associated with fluorite, pyrite and oxide of manganese.  The uranium mining activities  

generated tree sources of acid drainage: the mine pit and the two waste rock dumps. Drainage 

from waste rocks are pumped to a unit of chemical treatment, where by addition of Ca(OH)2 the 

acidic drainage are neutralized to pH 10-11. In a general way this treatment promotes the 

decrease of metals, fluorite and radionuclide concentrations in the solution.  After the solid 

settlement in tailing dams the liquid overflow is released into the Antas river. 

The impact of the mining and the enhancement of radionuclide concentrations in the nearby 

surface water were extensile evaluated and a compilation of these studies is cited by Fernandes 

et al., 2008.  Prado (1993)  showed that the main contaminants of concern in Antas river were: 

manganese, fluorite and uranium, which concentration values exceeded the water quality criteria 

established by CONAMA, Resolução Nº 357/05.  Antas river is the strategic water resource for 

the Poços de Caldas city and its water has some times been used for water supply of the city, 

however the water is mainly used for crop irrigation and for cattle watering.  

Typically, criteria for water quality do not consider specific characteristics of water such as pH, 

hardness and other relevant factors to the metal toxicity of aquatic organisms. The need for site-

specific criteria arises from observation that metal bioavailability and hence toxicity is dependent 

on water chemistry, mainly to the concentration of free ions in solution (Paquin et al., 2000). In 

order to evaluate the level of contamination in the river and the toxicity of the water, metal 

speciation in the river water was investigated and toxicity tests were performed. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Eleven points of sampling were chosen, seven along the river and four upstream of the 

discharge point (background points). Physical-chemical parameters (pH, Eh, temperature, and 



electrical conductivity) were measured in the field. For other determinations, about 3.5 l were 

sampled: 1 l in a polyethylene bottle for alkalinity determination, 20 ml for major cations and 500 

ml for anion determinations. Samples for cation determinations were filtered with a filter of 0.45 

µm, connected to a syringe, and stored in a polyethylene centrifuge tube. The solution was 

acidified with 0.1 ml 65% concentrated Ultrapure HNO3. For uranium determination 2 liters of  

sample were filtered by a Millipore membrane (0.45 µm). Samples for alkalinity determination as 

well samples for anion determination were stored in 4 °C prior to analysis.  

The acidified aliquot was analyzed for major cations and metals by inductively coupled plasma 

atomic emission spectrography (ICPOES). Alkalinity was determined by titration with H2SO4.  U 

was determinated spectrophotometrically. Anions were determined by classical methods: 

chloride (Volhard’s argentometric method), sulfate (turbidimetry) and fluorine (by selective 

electrode), nitrate (cadmium/copper column) and phosphate by the ammonium 

molybdate/ascorbic acid method (Standard Methods, 1975). Ecotoxicity tests were performed in 

acute exposition (24–48 h), with Daphnia similis and chronic exposition with Ceriodaphnia dubia 

(7 days) according to NBR 12713 (ABNT,2004) and to NBR 13373 (ABNT, 2005), respectively.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The concentrations of metals and major cation and anions varied along the river between:  (0.1 

and 1.8 for F-1); (<0.05 and 0.61 for NO3
-); (0.016 to 1.51 mg/l for Mg); (<0.05 to 0.19 mg/l for 

Al); (0.06 to 107.2 mg/l for Ca); (0.03 to 1.65 mg/l for Mn); (0.007 to 0.346 for Fe); (0.006 to 0.17 

mg/l for Ba); (0.22 to 144.49 for SO4
2-); (0.08 to 16.65 mg/l for Cl-); (<0.07 to 0.94 mg/l for PO4

3-); 

(0.00013 to 0.00619 mg/l for U); (5.4 to 7.1 for pH) and the carbonate concentrations were <1 

mg/l. The main potential contaminants identified were Mn and U. Figure 1 shows the distribution 

of Mn with decreasing distance downstream of mine site. The speciation of the river water after 

the point of effluent discharge (PD) using MINEQL pointed out Mn2+ and UO2(HPO4)2
-2 as the 

main species of Mn and U in the water. Considering that according to the free ion activity model 

the metal toxicity varies as a function of free metal concentration, Mn would be the most toxic 

metal in the water. As the PD tests of toxicity showed absence of toxicity to the organisms and 

considering the importance of U for this environment, the U and Mn toxicities were evaluated in 

the PD spiked with U (0.5 mg/l) and Mn (Mn 20 mg/l). Acute uranium toxicity (48 h 

immobilisation test) for Daphnia similis was determined as a LC50 value (concentration that is 

toxic to 50% of test organisms) around 0.05-0.06 mg/L, value close to the one found for effects 

on reproduction, a 7 day LOEC (lowest observed effect concentration) of 0.062 mg/L for 



Ceriodaphnia dubia. The value of NOEC (no-observed effect concentration) for U was 0.03 mg 

U/L, which is higher than the concentration corresponded to the authorized dose limit for U-238 

(0.1 Bq/L=0.008 mg/L) and higher than the uranium water quality criteria (WQC) (0.02 mg U/L). 

The manganese concentration in the PD is lower than the found value of LC50 (11.5 mg/L), 

LOEC (10 mg/L) and NOEC (5 mg Mn/L). The results showed absence of toxicity of the water in 

the point of discharge of the mining effluents to aquatic organisms.  

 

                             Figure 1. Concentrations of Mn along the Antas river. 
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COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (Kd) DE METAIS PESADOS NUM LATOSSOLO:
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RESUMO

Os coeficientes de partição solo-solução (Kd) de metais pesados foram avaliados em 
função da variação das concentrações de íons em soluções e da profundidade do solo, da 
superfície até 5 metros de profundidade, por meio de experimentos de adsorção competitiva 
de Cd, Cu, Ni, Pb e Zn. Houve uma grande redução dos valores de Kd com o aumento da 
profundidade. Nas amostras que receberam 50 mg/L de cada metal as reduções dos Kd´s 
da superfície para a profundidade de 5m foram: Cd (43%), Cu (72%), Ni (49%), Pb (79%), e 
Zn (18%).

PALAVRAS-CHAVE: metais pesados, coeficiente de partição (Kd), adsorção, solo

ABSTRACT

The partition coefficients of soil-solution (Kd) of metals were weighed according to the 
variation of concentrations of ions in solutions and the depth of soil, from surface to 5 meters 
deep, through experiments of competitive adsorption of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn. There was a 
large reduction of the values of Kd with increasing depth. In samples that received 50 mg/L 
of each metal the reductions in Kd's of samples take in surface and in a depth of 5m were: 
Cd (43%), Cu (72%), Ni (49%), Pb (79%) and Zn (18%).

KEYWORDS: heavy metals, partition coeficient (Kd), adsorption, soil.

1 INTRODUÇÃO

Em áreas contaminadas, para se avaliar o potencial de risco de exposição e 

contaminação da biota, é preciso se conhecer a biodisponibilidade do poluente, o que pode 

estar relacionado com sua mobilidade e distribuição entre as diferentes fases. 

Esta avaliação de risco usualmente inclui predições sobre o destino e o transporte de 

contaminantes na zona não saturada e nos aqüíferos. Caso os contaminantes sejam metais 

tóxicos os processos geoquímicos a serem considerados são: adsorção-dessorção, 

precipitação-dissolução e oxidação-redução (Goldberg et al. 2007). Destes processos 

geoquímicos, a adsorção-dessorção tem sido considerado o que mais afeta o transporte de 

contaminantes. O coeficiente de partição solo-solução (Kd) dos metais é utilizado para 

avaliar a capacidade do solo em adsorver ou retardar o transporte dos íons. O Kd é utilizado 

em inúmeros modelos conceituais de transporte reativo de contaminantes desenvolvidos por 

agências dos EUA, como a USEPA e o USGS entre outros (Goldberg et al. 2007). 



No estado de São Paulo a CETESB (2001) monitora a qualidade dos solos, águas e 

sedimentos utilizando valores orientadores denominados valor de referência de qualidade 

(VRQ), valor de prevenção (VP) e valor de intervenção (VI). Uma área é classificada como 

contaminada quando for detectada a presença de poluentes no solo ou na água subterrânea 

em concentrações acima dos VI. O calculo dos valores de intervenção pela CETESB para 

35 substâncias inorgânicas e orgânicas foi realizado utilizando-se o modelo matemático de 

avaliação de risco denominado C-Soil (Berg, 1994) com os dados de caracterizações pré-

existentes no modelo holandês (CETESB, 2001), dentre os quais encontra-se o Kd. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação do coeficiente de partição solo-água 

para diferentes concentrações de metais em solução e também para diferentes 

profundidades, por meio de um experimento de adsorção competitiva de metais pesados 

(Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) num Latossolo, da superfície até 5m de profundidade.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho aqui apresentado foi realizado com amostras de Latossolo Vermelho 

distroférrico, textura argilosa do experimental da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, 

SP, a 22º41'S, 47º0'O e altitude de 570 m.

Os atributos químicos e físicos do solo foram determinados em amostras com 

granulometria inferior a 2mm, segundo os métodos descritos em Camargo et al. (1986).

A adsorção de metais pelo solo foi avaliada em experimentos onde em 1g de solo 

adicionaram-se 20mL de solução polimetálica (Cad) feita com nitratos de Cd, Cu, Ni, Pb, Zn 

nas concentrações 0, 5, 15, 25, 35 e 50 mg/L de cada metal. As amostras com as soluções 

de metais foram agitadas durante 8h. Após 16h em equilíbrio, a suspensão foi centrifugada 

e o sobrenadante foi filtrado. As amostras foram preservadas com ácido nítrico (0,2 % v/v). 

A concentração dos metais em solução foi determinada por ICP-AES.

O Kd (L/kg) foi determinado por meio da seguinte formula:
Ceq

q
Kd 

onde q = concentração do metal adsorvido em equilíbrio no solo (mg do metal / kg do 

solo) e Ceq = concentração do metal na solução em equilíbrio com o solo (mg do metal / L 

de solução).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os atributos do solo, avaliados ao longo do perfil (Tabela 1), apresentaram os 

seguintes valores com o aumento da profundidade: (i) a matéria orgânica (MO) diminuiu em 

81% ao longo do perfil, de 21 a 4 g dm-3 de solo; (ii) os oxi-hidróxidos de Fe amorfo variaram 

de 0,9 a 0,3 mg/g de solo; (iii) os oxi-hidróxidos de Al amorfo diminuíram de 1,4 a 1,1 mg de 

Al/g de solo e (iv) o Al associado aos óxidos de Fe cristalinos também foram reduzidos de 5



a 4 mg Al/g de solo. Os oxi-hidróxidos de Fe cristalinos sofreram um pequeno aumento com 

a profundidade, indo de 27 a 33 mg/g de solo. Os valores do ponto de efeito salino nulo 

(PESN) encontrados no perfil cresceram com o aumento da profundidade, indo de 3,18 em 

superfície para 7,5 a 5m de profundidade, ao contrário do que ocorreu com o pHCaCl2 do 

solo, que diminuiu de 5,2 para 4,6 ao longo do perfil. Em virtude disto, do topo até 3 m de 

profundidade o solo apresentou predominância de cargas elétricas negativas nas superfícies 

dos colóides (pH > PESN), havendo uma inversão para cargas positivas abaixo de 3m

(pH<PESN). A CTC diminuiu ao longo do perfil (topo-base) de 79,3 a 19,8 mmolc/kg.

MO – matéria orgânica; PESN – ponto de efeito salino nulo; CTC – capacidade de troca de 
cátions.

Os principais minerais determinados, com suas distribuições relativas, foram: 

caulinita > quartzo > gibbsita > goethita, invariáveis ao longo do perfil estudado. 

Em todas as amostras o Cu e o Pb foram os metais mais adsorvidos, representados 

pelos maiores valores de Kd, seguidos do Zn e do Cd, enquanto que o Ni teve um 

comportamento anômalo, sendo fracamente adsorvido apenas na amostra RP18 (Tabela 2). 

A adsorção de Pb e Cu foi mais pronunciada na amostra RP1 decaindo abruptamente nas 

amostras mais profundas. O Zn e o Cd apresentaram uma diminuição gradativa da adsorção 

ao longo do perfil. 

A adsorção dos metais decresceu continuamente nas amostras do topo para o fundo 

do poço (topo-base), e também com o aumento da concentração dos metais em solução,

conforme pode ser observado nos valores dos coeficientes de partição (Kd) na Tabela 2. 

Nas amostras que receberam 5 mg/L de cada metal as reduções do Kd encontradas foram: 

Cd (81%), Cu (97%), Ni (72%), Pb (97%), e Zn (61%). Os valores dos coeficientes de 

partição aqui encontrados são inferiores àqueles utilizados pela CETESB (2001) na 

determinação dos valores de intervenção.

As características do solo e do meio como tipo e quantidade de argilas, teores de 

matéria orgânica e pH, são fatores que influenciam na adsorção dos metais e 

conseqüentemente na partição solo-água dos metais (Alleoni et al., 2005). Nas amostras 

estudadas, a variação mais expressiva foi a redução dos teores de matéria orgânica, que 

afetou a CTC e a carga do solo (passando de negativa a positiva em profundidade).

Tabela 1: Atributos do solo
metal (mg) / g de solo g/dm3 mmolc/kg

Amostra Profundidade 
(cm)

Al-
amorfo

Fe –
amorfo

Al crist
Fe 

crist
MO PESN

pH
CaCl2

CTC-pH 
7

RP1 20-40 1,4 0,9 5 27 21 3,2 5,2 79,3
RP5 100-120 1,7 0,6 5 28 11 3,6 4,2 64,7
RP7 180-200 1,7 0,5 5 29 12 3,5 4,1 81,2
RP14 280-300 1,5 0,3 5 30 5 6,2 4,3 29,4
RP12 375-400 1,3 0,3 4 30 5 7,4 4,9 22,8
RP18 475-500 1,1 0,3 4 33 4 7,5 4,6 19,8



Outro fator que deve ter afetado a adsorção dos metais foi o aumento da 

concentração dos íons em solução, o que provocou uma disputa pelos limitados sítios de 

adsorção presentes nas superfícies dos colóides pelos metais.

Portanto, conclui-se que na avaliação de risco a utilização de valores de Kd de

amostras de solo coletadas apenas em pequenas profundidades, ou utilizar dados 

disponíveis na literatura ou em outros modelos, podem superestimar a capacidade de 

adsorção dos metais pelo solo tanto em função da alteração de seus atributos como teores 

de MO e óxidos de Fe e Al, como da composição das soluções em contato com o solo em 

questão.  
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Tabela 2 – Valores dos coeficientes de partição (Kd)

Kd (L/kg)
Prof. 
(m)

Conc.
 de cada 

Metal
(Cad) Cd Cu Ni Pb Zn

5 40,6 6594 26,9 1528 23,4
15 7,1 56,6 5,5 199,2 8,3

0-0,2 25 6,9 31,8 4,7 113,6 6,7
35 5,0 20,1 3,7 64,8 6,1
50 3,7 11,3 2,5 33,2 4,4
5 7,2 51,2 6,2 95,6 7,5
15 3,3 17,0 2,6 38,1 6,1

1-1,2 25 4,7 12,6 3,4 26,5 5,1
35 4,2 10,3 3,0 19,3 5,5
50 2,8 6,7 2,0 14,2 3,5
5 6,0 35,2 5,3 60,1 6,9
15 5,2 14,5 2,4 29,5 7,6

2-2,2 25 4,3 13,4 2,4 25,8 5,5
35 3,2 8,7 2,0 15,8 3,9
50 1,9 5,4 1,3 11,6 2,9
5 5,4 20,2 4,9 39,0 6,8
15 4,3 7,7 3,0 16,5 5,5

3-3,2 25 3,3 7,9 2,2 13,8 5,0
35 2,7 5,5 1,7 8,5 4,3
50 1,6 3,4 1,0 6,7 2,9
5 8,4 21,2 8,5 55,1 10,4
15 5,2 8,6 3,2 23,2 5,4

4-4,2 25 4,3 7,3 2,5 15,3 6,1
35 3,0 5,2 2,3 9,8 4,3
50 2,3 3,8 1,7 8,0 3,9
5 7,6 16,1 7,4 41,7 9,0
15 4,6 5,8 5,2 15,2 4,6

5-5,2 25 3,8 7,0 2,5 14,6 5,8
35 2,8 4,5 2,2 8,4 4,6
50 2,1 3,1 1,3 6,9 3,6
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RESUMO 
 Na região Sul do Brasil, existem importantes depósitos de ametista em geodos nas 
rochas vulcânicas da Província Paraná. Análises de isótopos de oxigênio na ametista e 
minerais de sílica associados (ágata e quartzo incolor a leitoso) em quatro depósitos, 
mostram variações pouco significativas tanto entre as diferentes fases minerais de cada 
geodo, bem como entre os diferentes geodos de cada depósito. Os valores médios de δ18O 
(V-SMOW) são +30,4 0/00 (Ametista do Sul), +28,6 0/00 (Chopinzinho), +26,8 0/00 (Livramento) e 
+25,5 0/00 (Caxias do Sul), indicando que os minerais de sílica desses depósitos cristalizaram a 
temperaturas baixas (± 40 °C), a partir de fluidos em parte meteóricos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Paraná, ametista, geodos, isótopos de oxigênio.  
 
 
ABSTRACT 

Important amethyst geode deposits occur in southern Brazil, in volcanic rocks of  the 
Paraná Province. Oxygen isotopic composition of amethyst and related silica minerals (agate 
and colourless to milky quartz) from four deposits do not reveal significant variations  among the 
analysed mineral phases in each geode and also among the different geodes from distinct 
deposits. Mean δ18O (V-SMOW) values are +30,4 0/00 (Ametista do Sul), +28,6 0/00 
(Chopinzinho), +26,8 0/00 (Livramento) and +25,5 0/00 (Caxias do Sul). These data show that 
silica minerals from these deposits may have deposited at low temperatures (± 40 °C), from 
fluids with a component of meteoric water. 
 
KEYWORDS: Paraná basin, amethyst, geodes, oxygen isotope. 
 
INTRODUCTION 
 This paper reports the results of oxygen isotope studies performed in amethyst and 
associated silica minerals in four amethyst deposits in southern Brazil (Figure 1), and their 
relation to the origin of the mineralization.    
 
GEOLOGIAL SETTING 
 The host rocks of amethyst deposits were originated through deep fractures in the 
Earth`s crust related to Gondwana rupture and South Atlantic Ocean opening, in Cretaceous 
age. These lava flows covered a thick pile of sedimentary rocks deposited in a huge 
geotectonic unit, known as Paraná-Etendeka Province, which major area is in southeastern 
South America (Paraná Basin), and a minor remnant (about 5%) is in Namíbia (Huab Basin). 
Named recently as Serra Geral Group (Wildner et al., 2007), the volcanic rocks are mainly 
tholeiitic basalts (> 90% by volume); in RS and SC the top of the volcanic sequence (about 
4% of total volume) has acid lava flows. 
 Amethyst-bearing geodes in these rocks are are usually incompletely filled with a 
thin outer layer of massive microcrystalline quartz (MQ), followed by a centimetric layer of 
coarse colourless to milky quartz (Qz) with progressive colour increase to amethyst (Am). 
Two or three successive distinct MQ-Qz-Am zones may also be observed, due to different 
mineralization stages. Calcite occurs as a late mineral in the four regions, but it is more 
common in Ametista do Sul, where gypsum and barite can also occur as late minerals.  



 Figure 1 shows the four studied areas: 
 1) Ametista do Sul Mining District (RS) is the most important amethyst deposit in the 
world. Geodes exhibit usually tubular shapes and can reach up to one or two meters in 
height. Four mineralized lavas have been identified. The third amethyst-bearing basalt flow, 
related to the 8° lava flow (from the regional base-level in Iraí town to the top of the lava pile) 
is the main producer and is the supplier of the world-class giant amethyst geodes.  
 2) In Chopinzinho (PR), mineralized geodes are extracted from one basaltic lava 
flow very similar to Ametista do Sul amethyst-bearing basalts. Large amethyst geodes are 
common but do not exceed one meter in height.  
 3) Caxias do Sul (RS) has the only known mines in an acid glassy flow of dacitic 
composition. Amethyst-bearing geodes are usually rounded to elliptical centimetric cavities. 
 4) Livramento (RS) has centimetric amethyst-bearing geodes hosted in one 
andesite flow, but the exploitation is also made in colluvial and alluvial deposits.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Main geological features of southern Brazil, showing amethyst deposits and the 
four studied areas: 1) Ametista do Sul Mining District (RS); 2) Chopinzinho (PR); 3) Caxias 
do Sul (RS); and 4) Livramento (RS). Modified from Juchem et al. (2008).  
 
ANALYTICAL PROCEDURES 
 Oxygen isotope analyses were performed in the Institut für Geowissenchaften from 
Eberhard Karls Universität, in Tübingen (Germany), using the Laser-F2 method and a 
Finnigan MAT 252 isotope ratio mass spectrometer, with NBS-28 quartz standard. Results 
are given in the standard δ-notation expressed relative to V-SMOW (Vienna Standard Mean 
Ocean Water) in permil (‰). Replicate analyses show an average precision of ± 0.10/00. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 2 shows the results obtained in the four studied areas. The δ18O data show 
some variations among the different studied areas, but have no significant variation for the 
sequence MQ–Qz–Am in the sampled geodes in each deposit. Even in samples with two 
sucessive mineralization zones - samples N(b), N(c), CX(a) and CX(b) – δ18O has no significant 
variation in the different zones. This indicates that silica minerals in the geodes might have 
crystallized from an original fluid with a relative constant δ18O value in a narrow gap of 
temperature under stable geological conditions.  

Mean δ18O values for the four areas are: +30,4 0/00 (Ametista do Sul Mining District), 
+28,6 0/00 (Chopinzinho), +26,8 0/00 (Livramento) and +25,5 0/00 (Caxias do Sul). Using the 
calibration expression of oxygen isotope fractionation between water and silica from Clayton et 

 



al. (1972) and adopting δ18O of geode fluids of about -5.10/00 (Matsui et al.,1974), mean 
temperatures precipitation between 25 °C an 40 °C were obtained for these silica minerals. 
These data show that amethyst and related silica minerals in these deposits were deposited at 
very low temperatures, close to that of the Earth’s surface, from fluids having at least a 
component of meteoric water. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

The tradicional model for the genesis of amethyst-bearing geodes in volcanic rocks 
(e.g. Gilg et al., 2003) is that an immiscible fluid, probably volatiles from the magma, may 
have formed the cavities. The first studies in Ametista do Sul related the geode 
mineralization processes to hot, late magmatic fluids (Meunier et al.,1988). Fluid inclusion 
and oxygen isotope studies performed by Juchem et al. (1999) showed however that the 
silica minerals in this region were originated from hydrothermal processes of very low 
temperatures, from fluids mixed with meteoric water. Duarte et al. (2005) suggested an 
epigenetic origin for both cavity opening and ore deposition: water from Botucatu sandstone, 
that lies under Serra Geral rocks, flowed into the volcanic rocks and opened the cavities by 



deformation of the altered basalt. The same silica enriched fluid may have deposited the 
silica minerals inside these cavities. The data obtained in the present study agree with this 
hypothesis, because in the four mines from different regions, the δ18O data of silica minerals 
indicates a similar origin for the fluids, that may be Botucatu sandstone water, which has a 
meteoric isotope signature.  

Several studies explain the origin of the systematic deposition of microcrystalline 
quartz (MQ) followed by coarse quartz (Qz and Am) as a result of variation in temperature in 
the geodes during crystallization, or from fluids with different physical and chemical 
characteristics, including isotopic composition (eg. Flörke et al., 1982; Graetch et al., 1985). 
The data obtained in the present study, however, require an alternative explanation. Goetze 
et al. (1999) proposed that MQ layers could have been deposited rapidly from a silica 
supersaturated solution, while coarse quartz deposited more slowly from the remaining lower 
silica saturation solution, creating ehuedral crystals. In Serra Geral amethyst geodes, the 
fluids may have been supersaturated in silica by a mixture of fluids from different sources of 
Botucatu sandstones, and/or by mixing of these fluids with an ancient post-magmatic 
solution, starting the mineralization processes. 
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RESUMO 

O presente trabalho discorre sobre a ocorrência de ouro juntamente ao 
paládio em amostras de concentrados de bateia (ouro aluvionar) na região sudeste 
do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. O entendimento da gênese dessa variação 
incomum do ouro nativo possui além da importância econômica, relevância pela 
compreensão da grande variedade de associações de minerais às pepitas.  O 
estudo inclui a descrição mineralógica dos grãos de ouro e dos minerais associados. 
Para tanto se avaliou a morfologia e geoquímica dos mesmos. As análises de forma 
e tamanho dos grãos foram realizadas por microscópio estereoscópico, onde se 
escolheu os grãos de maior interesse para se detalhar a morfologia. Nas análises de 
geoquímica, utilizou-se a técnica de espectroscopia de emissão atômica com plasma 
acoplado indutivamente (ICP-AES) com curva analítica específica, ou seja, matriz 
contendo ouro em concentrações semelhantes à amostra. Nesta análise foram 
observados 32 elementos, incluindo alguns elementos do grupo da platina (EGP) 
como rhódio (Rh), rutênio (Ru), irídio (Ir) e paládio (Pd) além da platina (Pt).  
 
Palavras chave: Ouro, paládio, EGP e ICP-AES. 
 
 
ABSTRACT 

This project shows the occurrence of gold with palladium among sediment 
separated gold grains samples on the southwest of Quadrilátero Ferrífero's region, 
Minas Gerais. The genesis' knowledge of this uncommon native gold variation 
represents, in addition to the economic importance, a relevant understanding of the 
rich variety of golden grains' mineral composition. The study includes golden grains 
and associated minerals' description. Morphology and geochemistry evaluation was 
used to achieve this. The grains' form and size analysis was made through a 
stereoscopic microscope, from where the most interesting grains were picked to get 
its morphology detailed. The geochemistry analysis procedures were made using the 
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) with gold 
calibration solution. In this analysis, 32 elements were evaluated, including some of 
the Platinum Group Elements (PGE) such as rhodium (Rh), ruthenium (Ru), iridium 
(Ir), palladium (Pd) and platinum (Pt). 
 
Keywords: Gold, palladium, PGE e ICP-AES. 
 
INTRODUÇÃO: A ocorrência conjunta de Au e Pd é incomum no resto do mundo, podendo-
se assim dizer que o Brasil tem praticamente a exclusividade dos depósitos de ouro 
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paladiado (Varajão 1995). Roeser et al. (1980) observaram que na região do Quadrilátero 
Ferrífero (QF) têm-se como fontes desses metais nobres, os corpos das rochas 
metaultrabásicas (serpentinitos e esteatitos). Estes corpos também são potenciais fontes 
para os demais elementos do grupo da platina (EGP) como rhódio (Rh), rutênio (Ru), ósmio 
(Os), irídio (Ir) e paládio (Pd) além da platina (Pt). Diversos autores tais como Carvalho da 
Silva et al. (1985), Roeser & Shuerman (1990), Varajão (1995 e 2000) e Cabral (2006) 
desenvolveram estudos envolvendo o “ouro paladiado” no QF. Entretanto Varajão (1995) 
admite que a tipologia do minério de Au e Pd da região bem como a gênese da 
mineralização aurífera que contém Pd ainda pode ser considerada incógnita.  

As primeiras comunicações sobre a ocorrência de ouro preto encontram-se na 
histórica obra de André João Antonil (1711): “Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas 
e Minas”, segundo Roeser & Schuerman (1990). De acordo com Carvalho da Silva et al. 
(1985) existiram muitas especulações sobre a origem da cor negra das pepitas. 
Erroneamente, ainda hoje, é comum a cor ser explicada como uma película de paládio que 
reveste as pepitas de ouro. Entretanto, Carvalho da Silva et al. (1985) verificaram que o ouro 
negro de Ouro Preto é “ouro paladiado”, só que o Pd encontra-se distribuído uniformemente 
na pepita de Au e não no revestimento. A coloração escura da superfície é basicamente 
óxidos de ferro. 

A área de estudo está inserida nos municípios de Ouro Branco, Ouro Preto e 
Mariana, localizados na região central de Minas Gerais. Geologicamente, eles encontram-se 
na borda sudeste do QF e este por sua vez, está ao extremo sul do Cráton São Francisco. 
Lobato et al. (2001) interpretam, de acordo com o ambiente geológico como base de 
classificação, que o QF possui condições extremamente favoráveis para diversos tipos de 
depósitos e ocorrências do Au. Pois possui ambientes marcados pela presença de rochas 
vulcano-sedimentares do tipo greenstone belt e rochas metaconglomeráticas de idade 
Paleoproterozóica, consagrados como grandes produtores de Au no mundo.  

Roeser & Schuerman (1990) encontraram, em garimpos de ouro da região, raras 
pepitas de AgPd, além do Pd associado a outros elementos sem a presença de Au, como: 
isormetita e atheneita ([Pd,Hg]3As). Ocorrências que também merecem destaque são os 
minerais acessórios observados neste trabalho como realgar e cinábrio. Dessa forma 
objetiva-se contribuir para o entendimento da gênese do “ouro paladiado” no sudeste do 
quadrilátero ferrífero. Além de avançar no estudo da determinação de Au, Ag, EGP, entre 
outros, pela técnica de ICP-AES em amostras de concentrados de ouro. 

 

METODOLOGIA: Amostrou-se o ouro aluvionar ao longo das ocorrências naturais 
(garimpos) na área de estudo. Foram coletadas seis amostras em quantidade passível de 
análise, aproximadamente 2 gramas, nos garimpos de Engenho Podre e Ribeirão do Carmo 
em Mariana, morro São Sebastião em Ouro Preto e garimpo de Itatiaia (ouro/topázio) distrito 
de Ouro Branco. Coletou-se este material por concentração gravítica de fundo de bateia, ou 
seja, separação por densidade dos materiais. Também foram analisadas duas amostras 
cedidas pelo Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
Com a conclusão da coleta dos concentrados auríferos, realizou-se a separação de grãos 
(pepitas) de ouro por lupa binocular. Onde se evidencia a riqueza de informações guardadas 
na diversidade das pepitas e minerais associados. Após a observação prévia da forma, cor, 
brilho e tamanho dos grãos via microscópio estereoscópico, classificou-se as espécies 
minerais de maior interesse para a análise morfológica detalhada por MEV-EDS. A análise 
de 32 metais por ICP-OES confere uma assinatura geoquímica ao ouro de cada ponto. O 
equipamento utilizado foi um ICP-OES radial, Spectro® CirosCCD, disponível no Laboratório 
de Geoquímica da UFOP. As soluções de calibração foram construídas com 50% (v/v) de 
ouro 1000mg/L na sua composição, sendo os pontos dessa curva analítica compreendidos 
na faixa de 0,1 a 50mg/L. A dissolução das amostras foi realizada com a mistura de ácidos 
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concentrados HCl/HNO3 (3:1) e as condições operacionais do ICP-OES utilizadas na 
construção da curva de calibração são mostradas na tabela 01. 

Tabela 01: Condições de operação do ICP-OES. 

Power 1400 W
Fluxo de gás de externo  12 L/min
Fluxo de gás intermediário  0,6 L/min
Fluxo de gás de nebulização 0,92 L/min
Vazão da entrada de amostra  1,5 mL/min

No estudo de linhas espectrais foi possível selecionar as melhores linhas analíticas 
para a matriz em questão, levando em consideração os efeitos de sua interferência na 
relação intensidade do pico versus ruído de fundo, além de possíveis deslocamentos dos 
picos. A tabela 02 demonstra as linhas analíticas e limites de detecção atingidos. 

Tabela 02: Elementos analisados com respectivas linhas analíticas e limites de detecção. 

Elemento Linha LD  Elemento Linha LD  Elemento Linha LD 
- nm mg/kg  - nm mg/kg  - nm mg/kg

Ag 328,068 0,15  Ge 164,919 2,31  Re 197,312 2,72
Al 167,078 0,24  In 230,606 2,15  Rh 343,489 1,57
As 189,042 0,69  Ir 205,116 2,51  Ru 240,272 1,24
Bi 190,241 5,27  Mg 279,553 0,05  Sb 206,833 3,80
Ca 317,933 0,24  Mn 260,569 0,04  Sc 361,384 0,02
Cd 228,802 0,14  Mo 202,03 0,24  Sn 189,991 1,19
Co 228,615 0,25  Nb 309,418 6,56  Ti 336,121 0,26
Cr 205,552 0,30  Ni 227,021 0,69  V 311,071 1,83
Cu 324,754 0,50  Pb 168,215 0,83  Y 371,030 1,18
Fe 259,940 1,52  Pd 340,458 1,79  Zn 213,856 3,03
Ga 287,424 3,11  Pt 265,945 1,55  - - - 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:Resultados preliminares demonstram anomalias nos 
teores de Cu, Fe, Mn e Pd de aproximadamente 4% (m/m) em algumas amostras de 
concentrados auríferos. Estes valores foram obtidos em uma análise semi-quantitativa, onde 
também foi possível observar relevantes teores de Ag, Al, Cd, Ga, Pb, Pt, Ru, Sn e Zn como 
demonstrado na tabela 03. 

Tabela 03: resultados preliminares das amostras de ouro paladiado e ouro preto. 

Amostra Ag Al As Bi Ca Cd Co Cr 
- mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Ouro Paladiado 638 53,8 313,2 <LQ 505 338,3 <LQ <LQ
Ouro Preto 29,65 359,8 2437 40,34 525 3,98 <LQ 84,6
LQ 0,73 1,13 3,29 25,02 1,13 0,67 1,16 1,42

Amostra Cu Fe Ga Ge In Ir Mg Mn 
- mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Ouro Paladiado 28215 4372 53,2 <LQ <LQ 26,51 26,13 2771
Ouro Preto 20889 27490 167 <LQ <LQ 133,9 167,8 19,07
LQ 2,36 7,20 14,77 10,98 10,23 11,91 0,26 0,21

Amostra Mo Nb Ni Pb Pd Pt Re Rh 
- mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Ouro Paladiado <LQ <LQ 24,56 4372 21,36 <LQ <LQ <LQ



Ouro Preto <LQ <LQ <LQ 264,4 70249 55,5 19,4 <LQ
LQ 1,13 31,16 3,30 3,95 8,49 7,34 12,92 7,47

Amostra Ru Sb Sc Sn Ti V Y Zn 
- mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Ouro Paladiado 9,14 <LQ 0,141 58,4 10,01 <LQ <LQ 720
Ouro Preto 84,9 <LQ <LQ 22,72 8,83 <LQ <LQ 409,1
LQ 5,91 18,07 0,12 5,66 1,22 8,70 5,59 14,51

A observação por lupa binocular do concentrado de fundo de bateia revelou uma 
grande variedade nas formas das pepitas de ouro de um mesmo garimpo que sugere 
diferentes processos metalogenéticos. Esta variação aumenta ainda mais quando se 
comparam os garimpos da região em estudo como demonstrado na figura 01. Minerais 
acessórios do ouro encontrado, como realgar e cinábrio no garimpo de Itatiaia, sugerem 
grande proximidade da área fonte desta ocorrência. As análises morfológicas dos grãos 
selecionados por MEV-EDS e a geoquímica por ICP-OES encontram-se em andamento. 

 
Figura 01: Concentrados auríferos: Itatiaia, ouro preto e “ouro paladiado” respectivamente 
com escala (2mm). 

 
CONCLUSÃO: A aplicação do ICP-OES como ferramenta de análise, demonstra excelente 
resposta analítica nas diferentes composições do ouro em estudo. Nos resultados 
preliminares já foi possível observar considerável diferença química e mineralógica entre as 
amostras de ouro da região. Além disso, prevê-se que os resultados também permitirão 
concluir sobre a proximidade da área fonte.  

 
REFERÊNCIAS 

Cabral, A. R. (2006) Palladiferous Gold Minerisation (ouro preto) in Brazil: Gongo Soco, Itabira 
and Serra Pelada. Geologisches  Jahrbuch  Hannover, Alemanha 115p. 

Carvalho da Silva, J., Roeser, H., Schulz, D. B., Tobschall. H. J. (1985) Ouro Paladiado of the 
Mineralogical Museum, Ouro Preto. III Simpósio Brasileiro de Geoquímica – Resumos (9) Ouro Preto. 

Lobato, L. M., Ribeiro-Rodrigues; L.C., Vieira, L.W.R. (2001) Brazil’s premier gold province. Part 
I: Geology, and Genesis of gold deposits in the Archean Rio das Velhas Greenstone Belt, Quadrilátero 
Ferrífero. Mineralium Deposita, 36 p. 249-277. 

Roeser, H., Schuerman, K., (1990) Atheneit aus dem eisern. Vireck Zentralbrasiliens. 12 
Geowissenschaftliches Ludwig Maximilians Universitat, Muchen. 

Roeser, U., Roeser H., Müller G., Tobschall, H.J. (1980) Petrogênese dos esteatitos do sudeste 
do Quadrilátero Ferrífero. In: CONGR. BRAS. GEOL., 31. Anais...Santa Catarina: SBG, 1980. (4), 
p.2230-45. 

Varajão, C. A. C. (1995) Ouro Paladiado e Jacutinga: fatos e Problemas. REM, Ouro Preto (48) 
p. 315-320. 

Varajão, C. A. C. (2000) Early weathering of palladium gold under lateretic conditions, Maquiné 
Mine, Minas Gerais, Brazil. Applied Geochemistry (15) p. 245-263. 

4 

 



CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO SUPERFICIAL DE ENSEADAS DA BAÍA 
DA ILHA GRANDE, RJ COM ÊNFASE NA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE 

METAIS. 
Lobo-Teixeira, C. (Universidade Federal Fluminense) - camilalobot@yahoo.com.br 

Cordeiro, R.C. (Universidade Federal Fluminense) - rccordeiro@geoq.uff.br 
Santelli, R.E. (Universidade Federal Fluminense) - rsantelli@geoq.uff.br 

 
 
RESUMO 
Uma das grandes preocupações ecológicas atuais refere-se ao impacto ambiental 
causado pela liberação antrópica de metais nos diversos ambientes naturais. O presente 
trabalho visa a caracterização do sedimento superficial de enseadas da Baía da Ilha 
Grande - RJ com ênfase na distribuição espacial de metais para avaliar os possíveis 
efeitos de ações antrópicas. Os resultados mostram que o sedimento das enseadas da 
Baía da Ilha Grande possui granulometria fina, constituído basicamente de silte e argila. 
Os níveis de metais medidos na região não conferem características de áreas 
contaminadas para a Baía da Ilha Grande, exceto na área portuária de Angra dos Reis 
onde foram reportadas altas concentrações de cádmio, chumbo e zinco. Desta forma, 
pode-se concluir que as enseadas da Baía da Ilha Grande não apresentam contaminação 
antrópica por metais que são provavelmente oriundos do intemperismo das rochas 
constituintes da bacia de entorno visto que ficaram evidenciados dois perfis geológicos 
distintos, o primeiro englobando as enseadas da Ilha Grande e Angra dos Reis e o 
segundo a área de Parati e Saco do Mamanguá. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sedimento superficial; Baía da Ilha Grande; metais; perfil 
geológico. 
 
 
ABSTRACT 
One of the great ecological current preoccupations refers to the environmental 
impact caused by the human liberation of metal in natural environment. Metal 
concentration in sediment is an important parameter for identifying pollution 
sources and different geologic prolfiles. The aim of the present work is the surface 
sediment characterization of inlets of the llha Grande Bay - RJ to the space 
distribution from metal to value the possible effects of anthropic source. The results 
show what the sediment of the inlets of the Bay of the Big Island has high clay 
concentration. The levels from metal measured in the region do not check 
characteristics of areas contaminated for the Ilha Grande Bay, except in the harbor 
area of Angra dos Reis where there were reported high concentrations of cadmium, 
lead and zinc. 
 
KEYWORDS: surface sediment; Ilha Grande Bay; metal; geologic profiles. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A utilização indevida dos recursos naturais pelo homem, associada à crescente atividade 

industrial, tem causado efeitos muitas vezes irreversíveis aos sistemas ecológicos, 



tornando-se uma ameaça constante ao funcionamento adequado de seus ciclos naturais. 

Uma das grandes preocupações ecológicas atuais refere-se ao impacto ambiental 

causado pela liberação antrópica de metais nos diversos ambientes naturais e, de maior 

importância naqueles de interação direta com populações humanas. As enseadas 

abrigadas são consideradas as mais afetadas pela atividade humana devido à grande 

concentração populacional, à proximidade de áreas de descarga de rejeitos e à baixa 

circulação de águas. Desta forma, torna-se de extrema importância o estudo da 

concentração de metais em áreas costeiras pois estes sistemas tem capacidade de 

acumular elevadas concentrações de elementos traços. 

OBJETIVO 

O presente trabalho visa a determinação da distribuição espacial de metais nas enseadas 

da Baía da Ilha Grande - RJ para avaliar os possíveis efeitos de ações antrópicas de 

diferentes fontes nas áreas costeiras abrigadas da região. 

ÁREA DE ESTUDO 

A Baía da Ilha Grande situa-se entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, abriga 

uma grande beleza paisagística e uma rica fauna e flora, sendo um santuário de 

biodiversidade singular (Creed et al., 2007). Uma hipótese levantada por diversos autores 

seria que esta região estaria recebendo poluentes oriundo de atividades antrópicas da 

Baía de Sepetiba porém, segundo Ikeda & Stevenson (1980), a circulação de águas na 

Baía da Ilha Grande é predominantemente no sentido horário o que carrearia estes 

poluentes para a área externa da Baía da Ilha Grande. As possíveis fontes de metais para 

a Baía da Ilha Grande são o lançamento de efluentes industrial e doméstico (fonte 

antrópica), deposição atmosférica e, principalmente, o intemperismo das rochas 

constituintes da bacia de drenagem (fontes naturais); desta forma o entendimento da 

geologia da área torna-se relevante (Figura 1).  

                     

Figura 1 - Mapa geológico da área da Serra da Bocaina e da Baía da Ilha Grande (Eirado et al., 2006). 



MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização deste estudo foram coletados sedimentos superficiais em 9 áreas desta 

baía, totalizando 134 pontos de amostragem; foi utilizado uma draga do tipo Eckman de 

aço inoxidável com aproximadamente 0,04 m2 de área e as amostras foram coletadas 

respeitando-se a integridade física da camada entre 0 a 2 cm de profundidade. A 

determinação da composição granulométrica do sedimento foi realizada na amostra 

úmida, através de um analisador de partículas a laser e os resultados obtidos foram 

analisados pelo programa de análise granulométrica GRADISTAT 1.0. As análises da 

composição mineralógica foram realizadas na fração total do sedimento permitindo 

determinar a proporção dos diferentes constituintes minerais por espectrometria de 

infravermelho com transformada de Fourier. Para identificação e caracterização do 

material biogênico foram analisados as concentrações elementares de carbono e 

nitrogênio, bem como o conteúdo dos isótopos estáveis _13C e _15N utilizando um 

analisador elementar com interface para um espectrômetro de massa de razão isotópica 

na UC Davis Stable Isotope Facility, California, USA. Para extração de fósforo total e 

inorgânico foi utilizado HCl 1M e os extratos, após tratamento colorimétrico, foram 

imediatamente analisados em espectrofotômetro. Para determinação da concentração de 

metais foi realizado a extração ácida das amostras utilizando o método EPA 3051 com 

radiação microondas e os elementos (Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn) foram 

determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES). Os resultados de metais obtidos neste estudo foram comparados 

com valores orientadores internacionais que têm sido utilizados amplamente na avaliação 

da qualidade de sedimentos afetados por atividades antrópicas, e também são 

facilitadores para comparação de áreas distintas estudadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que o sedimento das enseadas da Baía da Ilha Grande possui 

granulometria fina, constituído basicamente de silte e argila (em média, 86 % da 

composição do sedimento), fração granulométrica que apresenta maior concentração de 

metais. O sedimento superficial das enseadas da Baía da Ilha Grande apresenta 

composição mineralógica com influência de material de origens terrestre (biotita, albita, 

quartzo e argilominerais) e marinha (calcita e aragonita); a caulinita foi, de uma forma 

geral, o principal mineral constituinte dos sedimentos analisados determinando a 

característica de ambiente deposicional de baixa energia. A análise do material biogênico 

indica uma mistura de fontes de matéria orgânica para o ambiente porém evidencia uma 



maior influência marinha na deposição da matéria orgânica (valores de C/N entre 6 e 14) 

comparada à influência terrestre. Altos valores de fósforo total foram observados em 

Parati (média de 965 µg/g e máximo de 1137 µg/g), impulsionado pelos valores de fósforo 

orgânico (média de 442 µg/g) que podem indicar entrada de nutrientes oriundos do 

sistema florestal do entorno ou contaminação por esgoto doméstico nesta área. As 

análises de metais indicam que não há contaminação nas enseadas da Baía da Ilha 

Grande; todos os valores medidos mostraram-se abaixo dos valores orientadores de 

qualidade de sedimento estabelecidos por Buchman (2008) como nível limiar de efeitos 

na biota (TEL), exceto para níquel na Baía da Ribeira em 1 ponto de amostragem (BR 04 

= 54,2 µg/g) e zinco na enseada de Angra dos Reis em 2 pontos (ANG 10 = 789 µg/g e 

ANG 11 = 505 µg/g) que apresentaram valores elevados, acima do nível de prováveis 

efeitos da biota (PEL) de 42,8 µg/g para níquel e de 271 µg/g para zinco. Os níveis de 

metais medidos na região não conferem características de áreas contaminadas para a 

Baía da Ilha Grande, exceto na área portuária de Angra dos Reis onde foram reportadas 

altas concentrações de cádmio, chumbo e zinco. Desta forma, pode-se concluir que as 

enseadas da Baía da Ilha Grande não apresentam característica de contaminação 

antrópica por metais e também não é observado influência direta da contaminação da 

Baía de Sepetiba; os metais são provavelmente oriundos do intemperismo das rochas 

constituintes da bacia de entorno visto que ficaram evidenciados dois perfis geológicos 

distintos, o primeiro englobando as enseadas da Ilha Grande e Angra dos Reis e o 

segundo a área de Parati e Saco do Mamanguá. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUCHMAN, M. F. 2008. NOAA Screening Quick Reference Table, NOAA HAZMAT Report 

99-1, Seattle WA Coastal Protection and Restoration Division, National Oceanic and 

Atmospheric Administration. 

CREED, J. C.; PIRES, D. O. & FIGUEREDO, M. A. O. (Orgs.) 2007. Biodiversidade 

Marinha da Baía da Ilha Grande. Brasília, MMA, 417 p. 

EIRADO, L. G.; HEILBRON, M. & ALMEIDA, J. C. H. 2006. Os terrenos tectônicos da 

faixa Ribeira na Serra da Bocaina e na Baía da Ilha Grande, sudeste do Brasil. Revista 

Brasileira de Geociências, 36 (3): 426-436. 

IKEDA, Y. & STEVENSON, M. 1980. Determination of the circulation and short period 

fluctuation in Ilha Grande Bay (RJ), Brazil. Bolm. Inst. Oceanog., São Paulo. 29(1): 89- 98 

p. 



CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA UTILIZANDO DIGESTÃO PARCIAL E TOTAL DO 
MATERIAL PARTICULADO ORIUNDO DA MANUFATURA DA PEDRA -SABÃO.  

Proti, R. S. C. (Departamento de Geologia - Universidade Federal de Ouro Preto)  
email: rafaela_proti@yahoo.com.br 

Nalini Jr, H. A. (Departamento de Geologia - Universidade Federal de Ouro Preto)  
email: nalini@degeo.ufop.br   

Abreu, A.T. (Departamento de Geologia – Universidade Federal de Ouro Preto) 
email: adriana@degeo.ufop.br 

  
 

RESUMO 
O esteatito (pedra-sabão) tem sido utilizado para produção de peças artesanais nas regiões 
de Ouro Preto e Mariana desde o séc XIII. A caracterização química do material particulado 
oriundo desta atividade é importante para avaliação dos seus efeitos à saúde humana e ao 
meio ambiente. Com este propósito, foram coletadas amostras de poeiras geradas nas 
oficinas de artesanato de pedra-sabão na região de Ouro Preto (distrito de Santa Rita de 
Ouro Preto) e Mariana (distrito de Cachoeira do Brumado) por meio de coletores passivos e 
do HANDI-VOL, em seguida foram realizadas Digestão Total e Digestão Parcial dessas 
amostras. As concentrações foram obtidas por meio do ICP-OES e, foram mais elevadas na 
Digestão Total do que na Parcial, devido à solubilização dos silicatos. O enxofre não 
apresentou diferença significativa em ambas digestões.  As concentrações de metais na 
amostra coletada na Fábrica na altura de 3,5m, em Santa Rita, foram maiores que as 
coletadas a 1,5m de altura, pois essa provavelmente contém minerais que estariam mais 
disponíveis em frações de menor granulometria. A amostra do artesanato de Santa Rita, em 
que predominam minerais de talco e clorita, apresentou menores concentrações de metais 
que os demais pontos de amostragem, onde foi possível encontrar além destes minerais, 
anfibólios. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  material particulado, pedra-sabão, geologia médica. 
 
ABSTRACT  
The esteatite (soapstone) has been used to the production of handicrafts in the area of Ouro 
Preto and Mariana since colonial period. The chemical composition of the particulate matter 
is important to assess effects to the human health and the environment. Samples of dust by 
soapstones in the region of Ouro Preto (district of Santa Rita de Ouro Preto) and Mariana 
(district of the Cachoeira do Brumado) had been collected by means of passive collectors 
and a HANDI-VOL. Total digestion and partial digestion of these samples had been carried. 
The analyses were made by means of the ICP-OES. The metal concentrations in the total 
digestion was greater compared with partial one, due to silicates digestion. However, sulphur 
didn’t show significant difference in both digestions. The metal concentrations in the 3,5m of 
height sample collected in the Plant manufacture in Santa Rita were greater that 1,5m of 
height. Whereas the sample of the workshop of Santa Rita showed minors metal 
concentrations that the other sampling points, because it not containing minerals, as 
amphiboles, in the rocks used in the plant and the workshop of Cachoeira do Brumado. 
 
KEYWORDS: particulate matter, soapstone, medical geology. 
 

INTRODUÇÃO 

O esteatito da região sul e sudeste do Quadrilátero Ferrífero é utilizado como matéria 

prima de uma intensa atividade artesanal (produção de panelas e objetos de decoração). 

Em sua maior parte, o processo de extração se dá em pequenas pedreiras (garimpos) de 

maneira bastante rudimentar. Tanto o processo de extração quanto o de produção de peças 



artesanais em oficinas é pouco mecanizado, levando aos trabalhadores e artesãos a 

submeterem-se a diversos riscos, dentre eles, a inalação de grande quantidade de material 

particulado (poeiras). 

 O esteatito desta região é originado a partir do metassomatismo das rochas 

ultrabásicas (serpentinitos) encaixados em gnaisses, xistos e migmatitos do embasamento 

cristalino (Roeser et al.,1987). Sua composição mineralógica inclui como minerais mais 

comuns o talco, clorita, anfibólio e carbonatos (dolomitas), e minerais acessórios como a 

pirita, ilmenita, hematita, magnetita, apatita e restos de minerais do grupo serpentina. 

(Roeser et al. 1987, Silva 2002) 

 Este trabalho tem por objetivo determinar a composição química do material 

particulado proveniente do processo de produção de peças artesanais de pedra-sabão. Tal 

caracterização pode ser importante para uma avaliação dos efeitos potenciais do material 

particulado à saúde humana e ao meio ambiente.  

 

METODOLOGIA 

A amostragem de partículas atmosféricas proveniente do beneficiamento do esteatito 

(pedra-sabão) foi realizada em uma fábrica e uma oficina de artesanato no distrito de Santa 

Rita de Ouro Preto (município de Ouro Preto), e em uma oficina de artesanato no distrito de 

Cachoeira do Brumado (município de Mariana).  

O material particulado em suspensão foi coletado por meio de coletores passivos, 

confeccionados a partir de garrafas PET previamente lavadas com solução de HNO3 2mol/L. 

(figura 1a). Estes coletores foram instalados na fábrica (figura 1b) à 1,5 e 3,5 metros do solo; 

na oficina de artesanato de Santa Rita (figura 1c) à 1,5m do solo, e, permaneceram 

instalados durante um mês. Em Cachoeira do Brumado, a coleta na oficina de artesanato foi 

realizada por meio do amostrador de partículas portátil (HANDI-VOL) durante o período de 2 

horas.   

   
(a) (b) (c) (d) 

Figura 1:  a) coletor passivo; b) coletores passivos instalados na fábrica a 1,5m e 3,5m do solo; c) 
oficina de artesanato de Santa Rita de Ouro Preto; d) Oficina de artenato em Cachoeira do Brumado- 

coleta com amostrador HANDI-VOL 
 

Para digestão das amostras foram utilizados dois métodos: Digestão Total utilizando 

água régia e ácido fluorídrico (Moutte 2003) e Digestão Parcial com água régia de acordo 

com método proposto por Community Bureau of Reference-BCR (Rauret et al. 2001). As 



concentrações de Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, 

Sc, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr das amostras de particulado atmosférico foram analisadas por 

meio do Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-OES), marca SPECTRO / modelo Ciros CCD. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As concentrações dos elementos Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, S, 

Sc, Sr, Ti, V e Y foram maiores na digestão total (DT) do que na digestão parcial (DAR). Isto 

provavelmente porque na digestão total é utilizado o HF que possibilita a digestão dos 

silicatos, disponibilizando os elementos à eles associados.  

 
Figura 2: Concentrações de Al, Ca, Fe e Mg das amostras de material particulado coletadas em 

oficinas de artesanato e na Fábrica que utilizam pedra-sabão como matéria prima. 

Legenda: DT- Digestão Total; DAR- Digestão Água Régia; SRF-1,5P- Santa Rita-fábrica- 1,5m do 
solo; SRF-3,5P- Santa Rita-fábrica- 3,5m do solo; SRA-P- Santa Rita-artesanato; CBA-  Cachoeira do 

Brumado- artesanato. 
 
A amostra coletada à 3,5m de altura na fábrica em Santa Rita apresentou maiores 

concentrações de metais do que a que foi coletada à 1,5m da superfície, exceto para os 

elementos Mg e Ni na Digestão Total, como apresentado na figura 2 e na figura 3. A 

amostra coletada a 3,5m de altura provavelmente contêm minerais que estariam mais 

disponíveis em frações de menor granulometria. Na digestão total, a ocorrência de maiores 

concentrações de Mg, Ni assim como Cr pode ser explicada pelo fato desses elementos 

encontrarem-se em maiores concentrações nos silicatos.  

 
Figura 3: Concentrações de Cr, Mn, S e Ni das amostras de material particulado coletadas em 

oficinas de artesanato e na Fábrica que utilizam pedra-sabão como matéria prima. 
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A amostra coletada na oficina de artesanato de Santa Rita (SRF-P) apresentou 

concentrações de Al, Ca, Fe, Mg, Cr, Mn e S menores que as amostras da fábrica nas duas 

digestões (figuras 2 e 3). No entanto a concentração de Níquel foi maior que as amostras da 

fábrica nas digestão total (DT SRF-1,5 e DT SRF-3,5) conforme mostrado na figura 3. O 

material utilizado na oficina em Santa Rita é um material mais friável, em que predominam 

minerais de talco e clorita, enquanto no material utilizado na fábrica em Santa Rita e na 

oficina em Cachoeira do Brumado é possível encontrar além destes minerais, anfibólios. As 

altas concentrações de Ni na Digestão Total, podem ser explicadas pelo fato deste elemento 

encontrar-se associado aos silicatos.  

 A digestão com água régia é capaz de atacar os minerais sulfetados, e, a maior 

proporção de enxofre encontra-se associada aos sulfetos. Assim sendo,  a concentração de 

S não variou muito quando comparamos a digestão parcial e total (tabela 1). 

 
Tabela 1: Concentrações de S nas amostras analisadas pelo método de digestão parcial e digestão 

total. 
 DT SRF-1,5P                   DT SRF-3,5P                     DT SRA-P                      DT CBA-09                     

Digestão Parcial 643 mg/Kg 1318 mg/Kg 44,06 mg/Kg - 
Digestão Total  646 mg/Kg 1386 mg/Kg 37 mg/Kg 827 mg/Kg 

 
 As concentrações dos elementos Be, Bi, Cd e Th foram menores que o limite de 

quantificação do ICP-OES, em todas as amostras analisadas. 

 A amostra de Cachoeira do Brumado (coletada à 1m de altura do solo) apresentou 

comportamento semelhante à amostra da Fábrica coletada à 1,5m, devido a similaridade da 

rocha utilizada nestes dois processos (confecção de panelas de pedra e produção de pó 

para massa plástica).  

    

CONCLUSÃO 

 A amostra do artesanato de Santa Rita de Ouro Preto apresentou menores 

concentrações de metais que a da fábrica e da oficina de Cachoeira do Brumado, 

provavelmente devido à presença de maiores proporções de determinados minerais, tais 

como anfibólios, nas duas últimas, que não encontram-se presentes em grandes proporções 

na amostra da oficina de Santa Rita. 

 Estudos mais detalhados devem ser realizados a fim de conhecer a origem e as 

características do esteatito utilizado nas diferentes atividades de artesanato da região de 

Ouro Preto e Mariana. Estudos de características importantes como tamanho e morfologia 

das partículas já estão sendo realizados, para estimar os efeitos potenciais destes 

particulados à saúde dos trabalhadores e artesãos.  
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RESUMO 
Na região entre São Vicente de Minas, Arantina e Alagoa, na Faixa Brasília Sul, ocorrem 
corpos máficos (plutonitos a vulcanitos) neoproterozóicos, desmembrados e posicionados 
em diferentes níveis estratigráficos da megassequência Andrelândia, estruturada em nappes 
e klippen. Esses metamafitos concordam com a foliação principal, associam-se espacial e 
geoquimicamente a retroeclogitos e ultramafitos ofiolíticos desmembrados (tipo alpino) e 
constituem-se de metabásicas de médio a alto grau (com pico granulítico) e reequilíbrio para 
baixo grau. Esses corpos apresentam assinatura geoquímica de basaltos oceânicos (N-
MORB) em diagramas discriminantes (e.g., Zr/4-Y-Nb*2 e Ti X Zr) com enriquecimento em 
ETRL, anômalias negativas de Ce e positivas de Tb, com altos valores de La/Yb, Ce/Yb e 
valores de LILE e HFSE maiores nos vulcanitos. Os padrões de comportamento de Cu, Pb, 
Zn, Co Y e Sc, normalizados para basaltos do tipo N-MORB, apresentam comportamentos 
similares aos das ultramáficas ofiolíticas próximas aos mesmos. Sugere-se que estes 
metabasitos componham membros diferenciados de crosta oceânica (porção acamadada?) 
primitiva, metamorfisada, obductada e desmembrada pela Orogênese Brasiliana, 
relacionada a porção superior dos ultramafitos ofiolíticos da região. 

 

Palavras-chave: Anfibolitos, MORB, Ofiolito, Faixa Brasilia 

 
 

ABSTRACT 
In the São Vicente de Minas, Arantina eAlagoa region, South Brasilia Belt, occur several 
neoproterozoic mafic bodies (plutonic and volcanic), dismembered and positioned in different 
stratigraphic levels in the Andrelândia megasequence, which is structured in nappes and 
klippens. These mafic rocks are concordant with the main regional foliation and are spatially 
and geochemically associated to retroeclogites and dismembered ophiolitic ultramafics. They 
are made up of medium to high grade (with granulitic peak) metabasics with reequilibrium to 
low grade. These bodies show N-MORB geochemical signature in discriminant diagrams 
(e.g., Zr/4xYxNb/2 and TixZr), LREE enrichment, negative Ce and positiveTb anomalies, 
high La/Yb, Ce/Yb values and higher LILE and HFSE values in volcanics. Several minor 
(e.g., Cu, Zn, Co, Y, and Sc) elements normalized patterns (MORB normalization) show 
concordant behavior with that of the surrounding ophiolitic ultramafics. We suggest that these 
metabasic rocks represent differentiated members of a primitive, metamorphosed, obducted 
and dismembered oceanic crust (layered portion?) by the Brasiliana Orogeny. These 
metabasic rocks would be related to the upper portion of the crustal to mantle ultramafic 
ophiolites which occur in the region. 

 

Key-words: Amphibolites; MORB´s; Ultramafic ophiolites; Brasilia neoproterozoic fold Belt. 

 

INTRODUÇÃO 

mailto:marcoaureliopp@yahoo.com.br


Na região entre Andrelândia, São Vicente de Minas e Alagoa, ocorrem diversos corpos 

máficos (vulcanitos e plutonitos), descontínuos e desmembrados, posicionados em 

diferentes níveis estratigráficos das nappes de Andrelândia, Liberdade e Pouso Alto (Trouw 

et al., 2000).Estas nappes, representam  a margem ativa da placa Sanfranciscana na 

Orogênese Brasília (Campos Neto et. al., 2007), e  correspondem a metassedimentos 

oceânicos, turbíditicos e pelágicos a hemipelágicos, metamorfisados em médio a alto grau, 

de alta a ultra-alta pressão relacionadas a alhas de empurrão profundas associadas a 

ultramafitos de assinatura ofiolítica (Pinheiro, 2008), granulitos, retroeclogitos e lentes do 

embasamento (e.g., Heilbron et al., 2003; Paciullo et al., 2003).  

Na região, corpos máficos semelhantes aos em estudo no presente trabalho foram 

interpretados como sendo basaltos toleiíticos, continentais, do tipo E-MORB, posicionados 

nas unidades basais e, nas unidades superiores, com estágios oceânicos tardios (do tipo N-

MORB) (Gonçalves & Figueiredo, 1992; Paciullo, 1997), penecontemporâneos a 

sedimentação pelítica (Campos-Neto et. al., 2007). 

 

GEOLOGIA E GEOQUÍMICA DOS METABASITOS 

Neste trabalho foram analisados 5 litotipos de composição máfica (considerados como 

representativos dos vários litotipos da área) posicionados em diferentes níveis das nappes 

brasilianas; sendo: um metabasalto (fácies anfibolito) na Nappe de Andrelândia; um 

metagabro bandado (fácies anfibolito), um metabasalto (granada anfibolito) e um 

retroeclogito básico, na Nappe de Liberdade; e, um retroeclogito máfico a ultramáfico, na 

base da Klippe de Carvalhos, associado as rochas metaultramáficas ofioliticas, que compõe 

uma auréola metamórfica no ultramafito Fazenda da Roseta (Pinheiro 2008 e em prep.). 

Estes corpos foram inicialmente cartografados em escala 1:100.000, pelo projeto Sul de 

Minas  e, representados nos mapas geológicos das folhas Andrelândia, Caxambu e Pouso 

Alto (Paciullo et al. 2003;. Pedrosa-Soares et al., 2003, Trouw et al., 2003a e b). 

Em análises de diversos diagramas discriminantes específicos de ambientes tectônicos 

(Figura1, A e B) observa-se que estas rochas metabásicas se apresentam, via de regra, 

com padrões coerentes entre si, independente do fato de serem vulcânicas ou plutônicas, 

distribuem-se preferencialmente segundo os campos de basaltos de fundo oceânico (do tipo 

“OFB”) e transicionam para basaltos de arcos de ilhas (“LKT”). A amostra do retroeclogito da 

nappe de Liberdade e a do metabasalto (granada anfibolito) posicionam-se fora dos campos 

das demais amostras e apresentam valores discrepantes. Os diagramas normalizados de 

ETR (Figura 1, D) também apresentam padrões semelhantes na distribuição dos ETRL, com 

anõmalias negativas para o Ce e positivas para o Tb, altos valores nas razões Ta/Tb e 



Ce/Tb, assim como, similaridades nos padrões dos LILE (como Rb, Sr, Li, Cs e Ba) e os 

HFSE (como Hf, Zr, Ta, Nb, Sc e Y) (Figura 1, D).  

Nos metabasitos, os padrões normalizados de elementos incompatíveis e de transição 

apresentam regularidade entre si e semelhanças no comportamento quando comparados 

com os padrões litogeoquímicos dos ultramafitos ofiolíticos que ocorrem nas proximidades 

(Figura 1, E; Pinheiro, 2008, Pinheiro & Suita 2008). 

 

Figura 1: Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos para as rochas metabásicas deste trabalho: A) 
Ti/100 x Zr x Sr/2 (Pearce & Cann, 1973); B) Ti x Zr (Pearce & Cann, 1973); LKT: toleitos de baixo K; CAB: 
basaltos calco-alcalinos; OFB: basaltos de fundo oceânico; C) ETR normalizados para valores do manto 
primitivo; E) Elementos incompatíveis normalizados por basaltos do tipo N-MORB; F) Elementos incompatíveis 
das rochas metabásicas e metaultramáficas ofiolíticas normalizados por basaltos do tipo N-MORB.



CONCLUSÕES 

A partir da análise conjunta do comportamento e padrões litogeoquímicos das rochas 

metabásicas, de sua distribuição espacial, da evolução geológica da área e também da 

geologia e litogeoquímica das rochas ultramáficas ofiolíticas que ocorrem nas proximidades, 

sugere-se que estes metabasitos representem membros diferenciados da porção de crosta 

oceânica (porção acamadada?) primitiva, metamorfisada, obductada e desmembrada pela 

Orogênese Brasiliana. Estas rochas metabásicas estariam relacionadas a porção superior 

dos ultramafitos ofiolíticos crustais a mantélicos (Pinheiro & Suita 2009) presentes na região. 
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RESUMO 
A falta de uma legislação específica e a deficiência da fiscalização ambiental permitem que 
minas a céu aberto sejam abandonadas ao final da exploração ou quando embargadas, 
resultando na criação de numerosos lagos nas cavas (pit lakes). O objetivo deste estudo foi 
determinar os principais impactos ambientais e, especialmente, avaliar as características 
geoquímicas da água do lago formado na mineração de esteatito na região de Queimado – 
Cachoeira do Brumado (Mariana). Para isso, foram realizadas medidas in situ que incluíram 
pH, Eh, condutividade, resistividade, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido 
e temperatura. Amostras de água foram coletadas para determinação da alcalinidade, 
sulfatos, cloretos, sedimentos em suspensão e concentrações de elementos traços e 
maiores através do ICP-OES. O lago apesar de jovem (dois anos) já apresenta uma certa 
estratificação, com diminuição da temperatura, do pH e do OD com o aumento da 
profundidade. Alguns metais acompanham estas mudanças, apresentando um aumento 
relativo de sua concentração na água. 
 
PALAVRAS-CHAVE: lago de cava, qualidade de água, rocha ornamental, esteatito. 
 
ABSTRACT 
The absence of specific laws and law enforcement deficiency allows the formation of a great 
number of pit lakes in abandoned or closed open mines. The objective of this study was to 
determine the major environmental impacts and, especially, to evaluate the geochemical 
characteristics of water of the lake formed in quarry of steatite in the region of Queimado – 
Cachoeira do Brumado (Mariana). To do so, had been carried through in situ measurements 
included pH, Eh, conductivity, resistivity, total dissolved solids, turbidity, oxygen and 
temperature. Samples of waters were collected to determine alkalinity, sulfates, chlorates, 
suspended sediments and the concentrations of major and trace elements using the ICP-
OES. Although the pit lake is relatively yang, it shows water column stratification, in which 
temperature, pH and DO levels are reduced with the depth enhancement. Some metals also 
show some stratification, increasing their concentrations with depth. 
 
KEYWORDS: pit lake, water quality, ornamental rock, steatite. 
 
INTRODUÇÃO 
Alguns países e jurisdições (ex.: Estados Unidos, Canadá e Austrália) definiram exigências 

e estabeleceram procedimentos para o fechamento de minas, mas para a maioria dos 

países praticamente não existem leis, regulamentos, padrões ou normas (WBCSD, 2002) 

que tratem especificamente deste assunto. No Brasil, a falta de uma lei específica para 



fechamento e/ou descomissionamento de minas permite que um grande número de 

pedreiras sejam abandonadas, sem qualquer tentativa de reabilitar do local.  

Os impactos das minerações de rochas ornamentais, como as explorações de esteatito 

(pedra-sabão), são principalmente locais, associadas com perturbação de superfície, a 

produção grandes quantidades de material sólido desperdiçado e a emissão de material 

particulado quimicamente reativo à atmosfera e hidrosfera (Ripley et al., 1996). O impacto 

físico sobre os cursos d’água é evidente, sobretudo no entorno dos principais centros de 

extração e de produção de artesanato caracterizado pela distribuição dos rejeitos, pelos 

processos erosivos e pelo assoreamento de córregos. Já os impactos geoquímicos são 

menos óbvios, porém possuem grande importância ambiental e para a saúde humana, já 

que a pedra-sabão possui concentrações elevadas de elementos-traço de elevada 

toxicidade, tais como o cromo e o níquel. O entendimento da distribuição, mobilidade e 

disponibilidade desses elementos nas águas é de grande importância para a preservação da 

integridade ecológica da região, já que cada vez mais são abertas pedreiras e oficinas de 

artesanato na região. Em geral, a química deste tipo de lago é um reflexo da composição 

das águas subterrâneas anterior à mineração, e das reações da água de preenchimento 

(subterrânea + pluvial) com as rochas que circundam o lago (Miller, 2002). 

O objetivo deste estudo foi determinar os principais impactos ambientais e, especialmente, 

avaliar as características geoquímicas das águas do lago formado na cava de uma mina de 

esteatito na região de Queimado, distrito de Cachoeira do Brumado (Mariana/MG).  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
ÁREA DE ESTUDO 
O lago estudado nesta pesquisa possui uma área de aproximadamente 700m2 e 28m em 

seu ponto de maior profundidade. O lago esta instalado na cava da antiga mineração OPPS 

embargada há aproximadamente 2 anos devido à sua proximidade do ribeirão Cachoeira do 

Brumado, mesmo após ter sido realizada a construção de um muro para a separação da 

cava e do curso d’água. 

A região de Queimado, onde se localiza o lago estudado, pertence ao distrito de Cachoeira 

do Brumado (Mariana/MG), conhecido pela exploração manual de esteatito em garimpos 

clandestinos, sendo raras as empresas formais. O material retirado nos garimpos é 

destinado ao artesanato local, principalmente para confecção de panelas de pedra enquanto 

a exploração das grandes empresas visa à exportação para confecção de lareiras. Este tipo 

de explotação apesar de impactar áreas relativamente pequenas é normalmente profunda, 

atingindo camadas abaixo do lençol freático.  



O esteatito constitui um dos bens minerais mais importantes do Quadrilátero Ferrífero, trata-

se de uma rocha metamórfica que tem como minerais principais o talco, a dolomita, a 

actinolita e a clorita, como minerais acessórios pode possuir: pirita, arsenopirita, magnetita, 

epidoto e titanita. Cabe destacar que as rochas ultramáficas, como o esteatito são ricas em 

elementos traço, como o níquel e cobalto. 

 

AMOSTRAGEM E ANÁLISE HIDROGEOQUÍMICA 
A determinação da profundidade da lâmina d’água foi realizada com o auxílio de um sonar 

manual, da marca “Speedtech Instruments sonar”. Selecionou-se o ponto com a maior 

profundidade do lago (28 m) para a coleta das amostras em profundidade. A amostragem da 

água do lago foi realizada em duas campanhas, novembro e dezembro de 2008. Em 

novembro a coleta foi realizada de metro a metro começando de 1 metro de profundidade (1 

m a 28 m) para um maior refinamento da variação dos parâmetros analisados, permitindo 

uma redefinição do intervalo de coletas para as futuras campanhas de campo. Após a 

avalizção dos resultados de variação de temperatura do lago e sua estratificação, em 

dezembro a amostragem foi realizada nas profundidades de 0 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 

m e 28 m (fundo do lago). A coleta foi feita usando o amostrador do tipo Limnos, que permite 

a obtenção de amostras de aproximadamente 3 litros. A água foi armazenada em um frasco 

de 1 litro (análises de alcalinidade – método da titulação, sulfato – método do turbidímetro, 

cloreto - método da titulação e sedimento em suspensão - filtração), um frasco de 30 ml 

(análise dos teores de elementos maiores e elementos traços, determinados por 

espectrometria de emissão atômica via plasma Espectrofotômetro de Emissão Atômica com 

Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado - ICP-OES marca SPECTRO/modelo Ciros CCD) 

e o restante utilizado para a determinação dos seguintes parâmetros físico-químicos: 

temperatura, condutividade elétrica (EC), sólidos totais dissolvidos (TDS), pH e Eh utilizando 

o multiparâmetro portátil previamente calibrado, marca Myron L Company, modelo 6P, 

turbidez utilizando turbidímetro “Portable Microprocessor Turbidity Meter – HI 93703 

(HANNA Instruments)” e oxigênio dissolvido (OD) utilizando o aparelho DM-4D Digimed. 
Toda a metodologia utilizada foi baseada nos “Standard Methods for Examination of Water and Wastwater” 

(APPHA, 2005). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Todos os parâmetros físico-químicos medidos in situ, com exceção do Eh, apresentaram o 

comportamento esperado para um lago de cava (Figura 1). O oxigênio dissolvido e o pH 

tiveram um decréscimo com a temperatura tanto no mês de novembro quanto no mês de 

dezembro, já a condutividade, os sólidos totais dissolvidos, os sólidos totais em suspensão e 

a turbidez se mostraram praticamente constantes entre os meses de novembro e dezembro. 



O Potencial redox foi o único a apresentar um comportamento diferenciado, aumentando 

com a profundidade e apresentando uma relação inversa tanto com o oxigênio dissolvido 

como com o pH. Possíveis razões para este comportamento anômalo são a entrada de 

matéria orgânica no lago provinda das áreas altas e florestadas em seu entorno, a presença 

de maquinário de ferro abandonado no fundo do lago, em processo de oxidação e/ou a 

entrada de água através do lençol freático já atingido pela retirada de pedra sabão quando a 

mineração que se instalava no local ainda estava em funcionamento. Ainda na Figura 1 

estão alguns dos gráficos exemplificando a variação na concentração de alguns elementos 

maiores e traço com a profundidade. Os elementos analisados não apresentam um padrão 

definido, ocorrendo diversos comportamentos dos teores com o aumento da profundidade. 

Alguns elementos apresentam pouca variação da concentração com o aumento da 

profundidade, permanecendo praticamente constantes ao longo do perfil do lago (ex.: Fe, 

Na, Sr e Zn - Figura 1). Outros têm sua concentração levemente aumentada com o aumento 

da profundidade (ex.: Ba, Ca, K, Mg e Mn – Figura 1) e raros apresentam relação inversa da 

concentração com a profundidade (ex.: Li, S -  Figura 1).  

Modelos para a previsão da geoquímica da água em pit lakes ainda são recentes. Um dos 

mais completos é o de Eary (1999) que estudou a composição química e a tendência de 

equilíbrio em diversos lagos formados em minas a céu aberto, tentando estabelecer 

modelos geoquímicos para a previsão da qualidade de suas águas. Para este autor, 

elevados níveis de solutos geralmente ocorrem em condições extremas de pH ácido e 

alcalino. Concentrações de metais (Al, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn) são elevados em lagos 

ácidos, enquanto que as de metalóides (As e Se) são geralmente elevados em lagos 

alcalinos. Segundo este modelo, o pH próximo ao neutro do lago em estudo não favoreceria 

a ocorrência de elevados teores de solutos na água. O lago estudo encontra-se neste último 

caso, com valores de pH levemente alcalinos, mas muito próximos ao neutro, o que pode 

explicar as baixas concentrações de elementos maiores e traço refletida nos valores de 

condutividade, que praticamente não apresenta variação ao longo do perfil, aumentando 

apenas ligeiramente com a profundidade (Figura 1). 

 

CONCLUSÕES  
Apesar de relativamente jovem, o lago estudado já apresenta certa estratificação, com clara 

influência da temperatura sobre os demais parâmetros físico-químicos. Apesar desta 

estratificação, o lago apresenta baixas concentrações de elementos maiores e traço, o que 

pode estar relacionado com os valores de pH encontrados, muito próximos ao neutro. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma reavaliação litoestratigráfica e geoquímica do 

Complexo Vertentes entre as cidades de Vertentes e Santa Cruz do Capibaribe, no 

Domínio Alto Pajeú, Província Borborema, Nordeste do Brasil. Este Complexo sido 

caracterizado na literatura como uma unidade geológica de caráter 

metavulcanossedimentar. Dados de campo, petrográfico, litoquímico e geocronológico 

foram utilizados para uma nova interpretação deste Complexo. 

 

Palavras chave: reavaliação litoestratigráfica, petrografia, litogeoquímica. 

 

ABSTRACT 

This Work shows lithoestratigraphic and geochemistry revaluation of the 

Vertentes Complex between the cities of Vertentes and Santa Cruz do Capibaribe, in 

the Alto Pajeú Domain, Borborema Province.This Complex has been characterized in 

literature as a geologic unit of metavolcanic -sedimentary character composition for 

máficas and intermediate metavulcânicas rocks with one facies of banded gneiss. 

Field, petroghrafic, lithochemistry and geochronologic data had been used for a new 

interpretation of this Complex 

 
Keywords: lithostratigraphic revaluation, petrography, lithogeochemistry 

 
INTRODUÇÃO 

O Complexo Vertentes (fig.1) tem sido caracterizado na literatura como uma 

unidade geológica de caráter metavulcanossedimentar composto por rochas 

metavulcânicas máficas e intermediárias, com uma fácies peculiar de gnaisses 

bandados com alternância de material vulcânico máfico-intermediário e pelítico, de 

expressiva regularidade de leitos, sugerindo uma sedimentação turbidítica com 

componente vulcânica (Ferreira & Santos, 2000). No entanto, dados recentes de 

mailto:amiranda@re.cprm.gov.br


análises geoquímicas e mapeamento geológico-estrutural, obtidos na folha Santa Cruz 

do Capibaribe (SB-24-Z-VI), escala 1:100000, aliados a outros dados disponíveis na 

literatura proporcionaram uma nova interpretação do posicionamento estratigráfico do 

Complexo Vertentes e suas respectivas características litológicas e geoquímicas. 
 
ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRAFIA 

Esse complexo é constituído de anfibólio-biotita-granada gnaisse e ortognaisses 

bandados. São rochas cinza, com granulação média a fina e bandamento gnáissico 

centimétrico a decimétrico. Eventualmente, camadas decimétricas regulares, por 

vezes, boudinadas de rocha metamáfica enriquecida em anfibólio (anfibolito?) ocorrem 

intercaladas com o anfibólio-biotita-granada gnaisse. O bandamento gnáissico regular 

de ordem decimétrica é caracterizado pela alternância de camadas félsicas de 

composição monzogranitica com camadas máficas de composição monzodiorítica a 

quartzo – monzodiorítica. São constituídos mineralogicamente de plagioclásio, quartzo 

microclina, biotita, hornblenda e granada, além de titanita, zircão, epidoto, apatita e 

minerais de óxido de ferro como minerais acessórios.  

Na porção sudeste da área, entre as cidades de Taquaritinga e Vertentes, os 

litotipos que compõem o ortognaisse bandado são identificados com feições ígneas 

sugestivas de mistura de magmas. 

 
Figura 1 - Mapa Geológico da área estudada. 



GEOQUÍMICA 
Os dados geoquímicos indicam que os ortognaisses bandados têm um caráter 

cálcio-alcalino variando de médio a alto potássio (fig.2). Plotam na transição dos 

campos metaluminosas a peraluminosas (fig.3). Apresentam teores de sílica entre 54 - 

70%, com elevado conteúdo de álcalis (K2O+Na2O - 6-9%) e caráter sódico dominante.  

Enriquecidas em CaO (2,3-5,8%), Al2O3(15-18%) e Sr (464-1816 ppm) e moderados 

41 ppm). valores de Rb (85-1
12
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Figura 2 – Diagrama Na2O vs K2O de 
Peccerillo & Taylor (1976 mostrando o caráter 
cálcio-alcalino de para os ortognaisses do 
Complexo Vertentes. (simbologia: circulos 
cinzas - este trabalho, circulos preto -  Sá et al 
(2002) 

Figura 3 - Índices de Shand, expressos em 
diagrama de Maniar & Piccoli (1989), 
caracterizando o grau de saturação em 
alumina dos ortognaisses do Complexo 
Vertentes. (simbologia: circulos cinzas - este 
trabalho, circulos pretos -  Sá et al (2002) 

 
Figura 4 - Padrão de elementos terras raras 
normalizados para o condrito (Sun,1980)  para 
os ortognaisses do Complexo Vertentes  

Figura 5 - Diagramas de discriminantes de 
ambiente tectônico de Pearce et al. (1984), 
com as amostras do ortognaisse. (simbologia: 
circulos cinzas - este trabalho, circulos pretos 
-  Sá et al (2002)fechados -  Sá et al (2002) 

5SubAlkaline

 

Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito mostram baixo 

conteúdo de ETR (116-303 ppm) para estes ortognaisses (fig. 4). São padrões que 

indicam fracionamento significativo de ETRL/ETRP (LaN/YN≈15). Apresentam discretas 

anomalias positivas de Eu que podem ser devido ao alto conteúdo de plagioclásio 



nestas rochas. No diagrama de Pearce apresentam assinatura química de granitos de 

arco vulcânico (fig.5 ). 

 

DISCURSÕES E CONCLUSÕES 
As relações de campo sugerem que o augen gnaisse Taquaritinga, com idade U-

Pb em zircão de 1,52Ga (Sá et al., 2002), é intrusivo nas rochas que compõem o 

Complexo Vertentes. 

Datações geocronológica (U-Pb em zircão) realizadas nos ortognaisses bandado 

por Sá et al. (2002) e Neves et al. (2006) encontraram idades Paleoproterozóica para 

estes complexo.  

Dados de campo, geocronológicos e a assinatura geoquímica dessas rochas 

mostram um caráter cálcio-alcalino similar aos granitos de arco vulcânicos, sugestivo 

de que estes ortognaisses podem ter sido originados durante o estágio de subducção 

relacionado ao evento Riaciano.  
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RESUMO 
Em Acaiaca e Barra Longa, a leste do Quadrilátero Ferrífero (QF), MG, ocorrem intrusões 
(meta)ultramáficas pegmatóides cumuláticas no Complexo Mantiqueira (ca. 2,0 Ga), com 
olivina ou clinopiroxênio cúmulus e ortopiroxênio pós-cúmulus (harzburgito, olivina 
ortopiroxenito e clinopiroxenito), e metamorfitos (tremolititos, tremolita xistos e correlatos) 
em zonas mais cisalhadas. Os ultrabasitos exibem petrotramas miloníticas a cataclásticas, 
localmente com blastos de tremolita (fácies anfibolito), são ultramagnesianos e possuem 
sulfetos de Ni, Fe, Co e As. O clinopiroxenito é cálcico e tem baixos teores de Ni, Cr e Co e 
sulfetos de Fe e Cu. As olivinas primitivas compõe-se de Fo89 e FeO/MgO: 0,119. Mapas de 
elementos nos ultrabasitos, com altos teores de Ni, Cr e Co e de elementos menores (e.g., 
Cu, Co, Ru, Pt e Pd), adquiridos por MEV/BSE, mostram preservação ígnea. Identificaram-
se novas manifestações de magmas ultramáficos, no Paleoproterozóico tardio, similares ao 
ultramafito Jeceaba (MG). A constatar-se este magmatismo paleoproterozóico, indica-se 
distensão crustal, fraturamento da crosta primitiva, soerguimento das isotermas do manto e 
geração de ultramáficas picríto-toleiíticas. Muitos ultramafitos, próximos ao QF, são pós-
granitogênese sin-tectônica da Orogênese Minas. 
 
Palavras-chave: ultramáficas; magmatismo; Paleoproterozóico; Barra Longa(MG). 
 
 
 

ABSTRACT 
In the Barra Longa and Acaiaca towns, east of Iron Quadrangle region (IQ), Minas Gerais 
State, occur (meta)cumulatic pegmatoidal ultramafics into the Mantiqueira Complex (ca. 
2,0Ga), with cumulus olivine or clinopyroxene and postcumulus orthopyroxene (harzburgite, 
olivine orthopyroxenite and clinopyroxene) and associated metamorphic rocks (tremolitites, 
tremolite schists,etc.) in sheared zones. The ultrabasic rocks show milonitic to cataclastic 
petrofabrics, locally with tremolite blasts (amphibolite facies). They are ultramagnesian e 
have Ni, Fe, Co, and As sulfides. The clinopyroxenite is calcic and has low Ni, Cr, and Co 
and has Cu and Fe sulfides. The more primitive olivines have Fo89 and FeO/MgO:0.119. 
Element maps for the ultrabasic rocks, with high contents of Ni, Cr, and Co and minor 
elements (e.g., Cu, Co, Ru, Pt, Pd), acquired by SEM/BSE, show igneous signature. It was 
identified new evidences of ultramafic magmas, in late Paleoproterozoic, similarly to Jeceaba 
ultramafic (MG). If we prove this paleoproterozoic magmatism, we suggest crustal distension, 
fracturing of primitive crust, upwelling of mantle isothermals, and generation of picrite-
tholeiitic ultramafics. Many ultramafics, near to IQ intruded after syn-tectonic granitic 
magmatism of Minas Orogeny. 
 
Key-words: pegmatoidal ultramafics; paleoproterozoic magmatism; Barra Longa e Acaiaca 
(MG). 
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INTRODUÇÃO E GEOLOGIA REGIONAL. 
Na região de Barra Longa e Acaiaca, a leste do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas 

Gerais, durante mapeamento geológico-estrutural detalhado (escala 1:10.000), conduzido 

por professores e alunos graduandos da UFOP, numa área situada no contexto 

geotectônico entre as províncias São Francisco e Mantiqueira, foram descobertos corpos 

ultramáficos intrusivos no Complexo granito-gnáissico Mantiqueira (Brandalise, 1991; 

Baltazar & Raposo, 1993), de idade paleoproterozóica (ca. 2,0Ga, Pb-Pb, Rb-Sr e U-Pb em 

zircão, SHRIMP; Teixeira et al., 1987; Silva et al., 2002). Estes ultramafitos aqui descritos 

são uma das primeiras identificações de rochas ultramáficas de provável idade 

paleoproterozóica identificadas em regiões vizinhas ao leste do Quadrilátero Ferrífero (QF). 

Até os dias de hoje, a maioria das rochas ultramáficas pré-cambrianas presentes em Minas 

Gerais, exceto aquelas da Faixa Araçuaí (e.g., Heilbron et al. 2004), vinham sido referidas 

como de idade arqueana e correlacionadas ao Supergrupo (“greenstone belt”) Rio das 

Velhas. Suita et al. (2006) descreveram um corpo (meta)ultramáfico Jeceaba, intrusivo no 

Batólito Alto Maranhão (ca. 2,13Ga, idade de cristalização, U-Pb em zircão, Noce et al., 

1998) e concluíram que esta (meta)ultramáfica é de provável idade paleoproterozóica. Por 

outro lado, Teixeira et al. (2007) descreveram que os greenstone belts de Nazareno e Rio 

das Mortes são de idade paleoproterozóica, o que implica em que as rochas ultramáficas lá 

presentes também pertencem ao mesmo período. 

 

GEOLOGIA LOCAL, ASPECTOS LITOGEOQUÍMICOS E QUÍMICA MINERAL 
Os corpos ultramáficos presentes na região dos municípios de Barra Longa e Acaiaca, se 

inserem num contexto de pequenas intrusões de dimensões métricas a decamétricas nos 

(meta)granitos gnaissificados, em intensidades variáveis, do Complexo Mantiqueira.  

O corpo ultramáfico de Acaiaca ocorre entre a margem direita do Córrego da Prata e a 

rodovia Acaiaca-Barra Longa, dispõe-se na direção aproximada leste-oeste e apresenta-se 

com acamamento ígneo (S0), com intercalações de harzburgito (olivina, Cr-espinélio e 

sulfetos cúmulus e ortopiroxênio pós-cúmulus, de até 6cm de dimensão máxima;) e olivina 

ortopiroxenito (Figuras 1 e 2). Este ultramafito mostra-se deformado por uma foliação 

milonítica plano-paralela ao S0 e por outra foliação cataclástica, em alto ângulo, relacionada 

a falhas gravitacionais, que desenvolve “pods” envoltos por tremolita prismática decussada. 

Sobre os cristaloblastos de tremolita desenvolve-se clorita que indicam metamorfismos de 

facies anfibolito e xistos verdes. 



 

Figuras 1a,b – Fotografias do corpo ultramáfico de Acaiaca. a) aspecto geral do corpo com 
foliação milonítica (S1) paralelizada ao acamamento ígneo (S0); b) pod com ortopiroxênio 
envolvido por tremolita, indicando movimento distensional em falha gravitacional (S2). 

 

O corpo de Barra Longa situa-se na margem direita do Rio do Carmo, a cerca de 2km a sul 

da sede deste município, aflora como matacões não foliados e muito fraturados e compõe-

se de fenocristais pegmatíticos de clinopiroxênio de até 12cm de dimensão máxima (Figuras 

3 e 4). Este corpo também altera-se para fácies ricos em tremolita e clorita. 

 

 

Figuras 2a,b – Fotografias do corpo de (meta)clinopiroxenito de Barra Longa. a) Aspecto 
geral do corpo; b) Detalhe de cristal pegmatóide de clinopiroxênio. 

 

O corpo de Acaiaca é ultramagnesiano e tem composição química média (%): MgO: 39,18; 

FeO: 9,40; Al2O3: 2,2;  CaO: 0,13; TiO2: 0,07; e, altos teores (ppm) de Ni (até 2480), Cr (até 

3300) e Co (até 131). O (meta)clinopiroxenito pegmatóide de Barra Longa tem composição 

média (%):MgO: 17,86; FeO: 6,06; Al2O3: 2,65;  CaO: 19,91; TiO2: 0,93; e, baixos teores 

(ppm) de Ni (até 71), Cr (até 48) e Co (até 48).  

As olivinas mais primitivas do corpo de Acaiaca têm composições médias, determinadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV)/“BSE” (“backscattering eletrons”) no 

DEGEO/UFOP, de Fo:89,4 e relações FeO/MgO: 0,119. Os sulfetos de Acaiaca são de Ni 

(nicolita, pentlandita e pirrotita) e ricos em Co e As, enquanto que os do clinopiroxenito de 

Barra Longa são pirrotita e calcopirita, como finos grãos idiomórficos inclusos no diopsídio. 

Mapas de elétrons retro-espalhados, com distribuição aleatória de elementos menores 



geoquimicamente mais móveis (e.g., Co, Ru, Rh e Pd; Figuras 3a,b,c,d e e), sugerem que 

não ocorreu redistribuição metamórfico-hidrotermal significativa e que o sistema 

permaneceu relativamente isoquímico. 

 

 

 

Figuras 3a,b,c, e d – Imagens adquiridas por MEV/EDS (DEGEO;UFOP) no (meta)olivina 
ortopiroxenito de Acaiaca. a) imagem de campo com nicolita (nic), magnetita (mag), olivina (ol) e 
outros silicatos (sil); b, c, d e e) mapa de distribuição de elementos menores do mesmo campo da 
fotomicrografia (a), respectivamente, cobalto, rutênio, ródio e paládio. 

 

DISCUSSÕES E CONCLUSÕES. 
Em base aos dados aqui apresentados foram identificadas novas manifestações de 
magmatismo ultramáfico plutônico, pós-Minas, de provável idade paleoproterozóica tardia, 
similarmente ao que foi identificado em Jeceaba, a sul do QF, sendo que todos estes corpos 
tem o mesmo arcabouço estrutural. A constatar-se a idade paleoproterozóica deste 
magmatismo ultramáfico, indica-se período de aquiescência crustal distensiva e 
fraturamento da crosta primitiva arqueana-paleoproterozóica, recorrência de soerguimento 
das isotermas do manto, geração de uma suíte de plutonitos (e talvez vulcanitos) 
ultramáficos de afinidade magmática picríto-toleiítica. Assim, muitas rochas ultramáficas, 
xistosas ou não, no leste do QF, não pertencem ao greenstone belt do Supergrupo Rio das 
Velhas, mas a um magmatismo pós-granitogênese sin-tectônica da Orogênese Minas, com 
características ainda primitivas e desconhecidas até hoje que estão sendo agora estudadas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Baltazar O.R. & Raposo F.O. 1993. Folha SF.23-X-B-I, Mariana. Brasília, DNPM/CPRM (texto 

explicativo), 196 p. 

 

Brandalise, L.A. -1991- Folha Barbacena, SF23-X-C-III, escala 1:100.000. Estado de Minas Gerais. 
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Brasília (DF), DNPM/CPRM, 162p. (texto 
explicativo). 



 

Heilbron M., Pedrosa-Soares A.C., Silvia L.C. da, Trouw R.A.J., Janasi V.D.A. 2004. Província 
Mantiqueira In: Mantesso-Neto V., Bartorelli A., Carneiro C.D.R., Brito-Neves B.B. de (orgs.) 
Geologia do Continente Sul-Americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de 
Almeida. Beca, São Paulo, p. 203-235. 

 

Noce, C.M., Machado, N. & Teixeira, W. 1998. U-Pb geochronology of gneisses and granitoids in the 
Quadrilátero Ferrífero (Southern São Francisco Craton): age constraints for Archean and 
Paleoproterozoic magmatism and metamorphism. Rev. Bras. Geoc, São Paulo, 28(1): 95-102. 

 

Silva, L.C. da, Armstrong, R., Noce C.M., Carneiro M.A., Pimentel, M., Pedrosa-Soares A.C., Leite, 
C.A., Vieira, V.S., Silva, M.A. da, Paes, V.J.C., Filho, J.M.C. 2002. Reavaliação da evolução 
geológica em terrenos pré-cambrianos brasileiros com base em novos dados U-Pb SHRIMP, 
Parte II: Orógeno Araçuaí, Cinturão Mineiro e Cráton São Francisco Meridional. Rev. Bras. Geoc, 
32(4): 513-528. 

 

Suita, M.T.F., Endo, I., Catarino, M. & Oliveira, R.R. 2006. Meta-peridotito Jeceaba: evidências de 
magmatismo ultramáfico intrusivo no batólito Alto Maranhão (2,13 Ga.), aspectos petrológicos e 
geotectônicos. In: Congr. Bras. Geol., 43, Aracajú (SE), SBG, Anais, p. 75. 

 

Teixeira, W., Jordt-Evangelista, H., Kawashita, K. & Taylor, P.N. 1987. Complexo Granulítico de 
Acaiaca, MG: idade, petrogênese e implicações tectônicas. In: Minas Gerais, Simp. Geol. de 
Minas Gerais, 4, SBG/Núcleo, Anais, p.:58–71. 



QUIMIO-ESTRATIGRAFIA E METALOGENIA COMPARADA DE EGP+AU EM 
ULTRAMAFITOS OFIOLITICOS NA BASE DA KLIPPE DE CARVALHOS. 

 

Pinheiro, M.A.P.1 & Suita, M.T.F.2; Departamento de Geologia, Escola de Minas, UFOP,  

 1marcoaureliopp@yahoo.com.br; 2Suita@degeo.ufop.br 

 

RESUMO 
Na região de Liberdade, sul do Cráton São Francisco, ocorrem ultramafitos, de 
pequenas a médias dimensões, ovalados e posicionados em regiões de nappes e 
klippen, de idades brasilianas, e estruturadas a partir de metassedimentos pelágicos 
a hemipelágicos, turbidíticos e plataformais, metamorfisados em médio a alto grau. 
Dentre estes ultramafitos, de assinatura geoquímica ofiolítica, ocorrem os do Morro 
do Corisco e da Fazenda da Roseta, encaixados na base da klippe de Carvalhos 
(constituído de litotipos em fácies granulito de alta pressão). O Ultramafito Morro do 
Corisco compõe-se de um meta-harzburgito cumulático serpentinizado (espinélio 
serpentinito), com evidências de serpentinização primária (fundo oceânico?) até 
fácies anfibolito superior. O Ultramafito Fazenda da Roseta compõe-se de 
serpentinitos, meta-harzburgito cumulático, meta-websterito, meta-bronzitito 
pegmatóide e retroeclogitos. Estas litologias foram correlacionadas as porções 
cumuláticas ultramáficas crustais de seções ofiolíticas típicas (Penrose), e, em 
análises preliminares de EGP, o (meta)bronzitito pegmatóide, embora com baixos 
teores absolutos, mostra os maiores valores relativos de Pt, Pd e Rh em relação aos 
demais, sendo posicionado como o melhor prospecto para EGP+Au entre os vários 
(meta)ultramafitos ofiolíticos, similar ao observado em Shetland (U.K.). 
 

Palavras-chave: Ofiolitos, EGP, Faixa Brasília, Klippe de Carvalhos 
 
 

ABSTRACT 
In the Carvalhos and Liberdade region, south of the São Francisco Craton, occur 
several ultramafic bodies, of small to medium size, eliptical and positionated in 
regions of nappes and klippen, with Brasilian ages, associated to pelagic to 
hemipelagic metassediments, turbiditic and plataformals, medium to high grade 
metamorphosed. Among these ultramafics, with ophiolitic geochemical signature, 
occur the Morro do Corisco and Fazenda da Roseta bodies, emplaced at the base of 
the Carvalhos klippe (made up by lithotypes in high pressure granulite facies). The 
Morro do Corisco ultramafic body is a serpentinized cumulatic meta-harzburgite 
(spinel serpentinite), with evidences of primary serpentinization (sea floor 
metamorphism?) up to upper amphibolite facies. The Fazenda da Roseta ultramafic 
body is composed by serpentinites, cumulatic meta-harzburgite, meta-websterite, 
pegmatoidal meta-bronzitite and retroeclogites. These lithotypes were correlated to  
cumulatic ultramafic crustal sections of typical ophiolitic sections (Penrose-type). In 
preliminary PGE+Au analysis, the pegmatoidal (meta)bronzitite, although with 
absolute low values, shows highest relative values for Pt, Pd and Rh related to other 
ultramafic lithotypes and is pointed as the best PGE+Au target when associated to 
sulfides similarly to Shetland (U.K.). 
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Key-words: Ophiolite, PGE, Brasilia fold belt, Carvalhos klippe. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na região dentre Carvalhos e Liberdade, Sul de Minas Gerais, na borda sul do Cráton São 

Francisco e na Faixa Brasília Sul, ocorrem diversos ultramafitos, de pequenas a médias 

dimensões, ovalados, posicionados em regiões de nappes e klippen, de idades brasilianas, 

e estruturadas a partir de metassedimentos pelágicos a hemipelágicos, turbidíticos e 

plataformais, metamorfisados em médio a alto grau. Dentre estes ultramafitos, ocorrem os 

do Morro do Corisco e da Fazenda da Roseta, encaixados na base da klippe de Carvalhos 

(uma escama tectônica que cavalga rochas do domínio Andrelândia e constitui-se de 

litotipos de fácies granulito de alta pressão, Heilbron et. al., 2003). O Ultramafito Morro do 

Corisco compõe-se de um meta-harzburgito cumulático serpentinizado (espinélio 

serpentinito), exibe arranjo microtextural que mostra desde serpentinização primária (fundo 

oceânico?) até fácies anfibolito superior. O Ultramafito Fazenda da Roseta compõe-se de 

serpentinitos, meta-harzburgito cumulático, meta-websterito, meta-bronzitito pegmatóide e 

retroeclogitos, registrando também uma evolução metamórfico-textural, a partir de fácies 

xisto verde (serpentinização primária?) até granulito e eclogito. Buscou-se neste trabalho, de 

caráter preliminar, identificar processos e/ou concentrações anômalas de metais nobres 

(EGP+Au) e básicos, existentes nas diferentes litologias ofiolíticas (do tipo alpino), o 

empacotamento quimio-estratigráfico da sequência da região em estudo e os possíveis 

processos geológicos de concentração ou dispersão destes metais. 

 

DISCUSSÕES (QUÍMIO-ESTRATIGRAFIA E METALOGENIA COMPARADA) 

A partir das análises executadas em amostras representativas, foi possível observar, a partir 

de diagramas litogeoquímicos com campos discriminantes de ambientes tectônicos, a 

posicionamento destes ultramafitos em campos específicos de peridotitos ofiolíticos, 

orogênicos ou abissais. O padrão de comportamento dos elementos menores e traços, 

quando comparados a valores do manto primitivo, são enriquecidos em litófilos, incluindo os 

HFSE e valores próximos aos do manto para elementos siderófilos, o que sugere uma 

natureza primária similar a de rochas ultramáficas oceânicas, submetidas a serpentinização 

e/ou metamorfismo regional. Nestes ultramafitos, ocorrem auréolas metamórficas 

(retrogranulito a eclogito) que apresentam um registro metamórfico de maior grau em 

relação ao seu núcleo, e se localizam na borda de contato dos ultramafitos com as rochas 

encaixantes, semelhantes as auréolas metamórficas de corpos obductados, do tipo ofiolítico, 



como Oman, Bay of Island e Semail (Coleman, 1977). Esses ultramafitos foram atribuídos 

como sendo corpos remanescentes de uma crosta oceânica, com metamorfismo de fundo 

oceânico e, após, metamorfisados em alto grau, obductados, desmembrados e posicionados 

ao longo de uma zona de sutura na Faixa Brasília Sul, sendo correlacionáveis as seções 

ultramáficas cumuláticas crustais de seções ofiolíticas típicas (tipo Penrose, e.g., 

Anonymous, 1972 e Kusky, 2004). Análises de EGP+Au, foram realizadas em 11 amostras, 

atribuidas como as mais representativas, das mais diversas litologias ofiolíticas ultramáficas 

crustais desmembradas, com os melhores valores apresentados pelo meta(bronzitito) 

pegmatóide da Fazenda Roseta (Figura 1) que, embora com baixos teores absolutos, 

mostra os maiores valores relativos de Pt, Pd e Rh em relação aos demais litotipos. Porém, 

seus valores de EGP podem ter sofrido modificações diante da intensa alteração 

intempérica existente nesta litologia (saprolito), sendo que valores significativos de Pt e Pd 

estão comumente associados a sulfetos disseminados de metais bases, nas seções 

ultramáficas ofiolíticas (Prichard, 2004). 

 

 
Figura 1: Resultados das análises químicas para Au, Pt, Pd e Rh (em 
ppb), e Co, Cu, V, Zn (PPM) e Ni e Cr (em %), normalizados para valores 
do manto primitivo (Barnes et. al., 1988), nos (meta)ultramafitos do 
Morro do Corisco (255-1, 255-2, 255-3, 83, 356, e 256.) e da Fazenda da 
Roseta (151, 263, 153, 149-1, 149-2, 149-3).  

 

CONCLUSÕES 

Em uma análise preliminar, o (meta)bronzitito pegmatóide da Fazenda da Roseta, 

relacionado neste trabalho a seção crustal de uma seção ofiolítica desmembrada, 

apresenta-se como o melhor prospecto para EGP+Au entre os vários (meta)ultramafitos 

ofiolíticos, de modo similar ao observado em Shetland (U.K.) (Prichard, 2004). Trabalhos 

adicionais terão de ser realizados para maior e melhor determinação do potencial 

metalogênico destes corpos ofiolíticos para metais nobres, bem como a sua filiação 



magmática (tipo boninitos? ou MORB?), o que possibilitará identificar o grau de fusão parcial 

na geração dessas litologias, e a capacidade deste processo em concentrar, ou não, os 

EGP+Au. 
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RESUMO 
O fracionamento evaporativo é um dos processos de alteração secundária que afeta o petróleo nas 
condições de reservatório, resultando em mudanças nas quantidades relativas de compostos 
naftênicos leves e principalmente aromáticos (aumento das concentrações), ocasionando problemas 
na correlação óleo-óleo mesmo para aqueles de mesma origem. 
Foram realizadas análises geoquímicas em três amostras (dois condensados e um óleo) de um 
mesmo poço.  Os cromatogramas gasosos e dados de biomarcadores não indicam biodegradação.  
Entretanto, análises de compostos leves (range C6-C10) indicam diferenças antre as classes de 
hidrocarbonetos (principalmente ramificados, naftênicos e aromáticos).  A amostra de condensado 
recuperada no reservatório mais raso apresenta a maior concentração destes compsotos mais leves, 
exceto para os aromáticos.  O óleo recuperado no reservatório mais profundo (óleo residual), 
apresenta alta concentração de aromáticos em relação aos demais compostos leves. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fracionamento evaporativo, condensado, hidrocarbonetos aromáticos. 
 
 
ABSTRACT 
The evaporative fractionation is one of the secondary processes which affect the oil in the reservoir 
condition, resulting changes in relative amounts of light naphthenic and mainly aromatics (increasing 
concentration), causing problems in the oil-oil correlation even for those of same sources. 
Geochemical analyses were performed in three samples (two condensates and one oil) from a well, 
located in the same field.  The chromatograms and biomarkers data did not indicate biodegradation.  
However, analysis of light compounds (C6-C10 range) indicate differences among the hydrocarbon 
classes (mainly branched, naphthenic and aromatic).  The condensate sample recovered in the lower 
reservoir shows the highest concentration of these light compounds, except for aromatics.  The oil 
sample recovered in the deepest reservoir (residual oil), presents high aromatic concentration related 
to the other light compounds.   
 
Key Words: evaporative fractionation, condensate, aromatic hydrocarbons. 
 
INTRODUÇÃO 
A variação das propriedades e da composição química do petróleo é comandada, principalmente, 

pelas características das fácies orgânicas geradoras, maturação térmica e processos de alteração 

secundária nas condições de reservatório.  Alguns autores (Thompson, 1988; Curiale & Bromley, 

1996) registram que durante estudos de geoquímica de reservatórios, os processos de separação 

causados por solução e dissociação das fases líquida e gasosa dos componentes do petróleo 

influenciam consideravelmente as propriedades e a distribuição composicional do mesmo no 

reservatório, o que pode sugerir heterogeneidades em sua extensão.  O fracionamento 

evaporativo é um dos processos de alteração secundária que afeta o óleo no reservatório, 

resultando na variação das quantidades relativas dos compostos naftênicos e principalmente dos 



aromáticos leves (aumento das concentrações), causando dúvidas em relação à natureza 

cogenética dos óleos, visto que os compostos de alto peso molecular também são influenciados 

por este processo.   

Muitos compostos aromáticos possuem momento dipolo capaz de induzir a polarização em outras 

moléculas, resultando em complexos transitórios que aumentam o peso molecular da fase líquida.  

Esse fenômeno limita a habilidade destes compostos de escapar para a fase vapor, ficando 

acumulados no óleo residual.  Os compostos naftênicos também se acumulam no óleo residual, mas 

em menor extensão.  O principal objetivo do trabalho é avaliar a variação da composição química de 

amostras de óleo e condensado, recuperadas em reservatório descontínuo num mesmo poço. 

 
METODOLOGIA 
Foram realizados ensaios analíticos por Cromatografia Líquida, que permite separar o óleo em 

três frações: hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromáticos e compostos NSO 

(compostos polares  resinas+asfaltenos).  A fração de hidrocarbonetos saturados foi analisada 

por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM); Cromatografia 

Gasosa (CG) Whole-oil e Carburane®, e razão isotópica de carbono do óleo total (AE-RIEM – 

análise elementar – razão isotópica – espectrometria de massas).  A cromatografia gasosa 

acoplada ao software Carburane®, permite a análise detalhada dos hidrocarbonetos na faixa 

entre 5 e 15 átomos de carbono, com identificação e quantificação automática destes compostos.  

Cada composto é mensurado em porcentagem em peso (peso do composto para 100µg do óleo 

total) (Ferreira et al., 2006).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Os hidrocarbonetos leves (baixo peso molecular) evaporam em condições ambientes acarretando 

perda ou diminuição de suas concentrações, e por isso a taxa de evaporação deve ser avaliada.  

A preservação do óleo em relação à evaporação é essencial para uma aplicação exata dos 

parâmetros que envolvem estes hidrocarbonetos, embora alguns deles possam ser utilizados em 

amostra com evaporação parcial (Cañipa-Morales et al., 2003).  Foi verificado o processo de 

evaporação no conjunto de amostras estudadas, que pode ser observado principalmente pela 

depleção das n-parafinas mais leves. 

Os perfis cromatográficos, com o perfil de n-parafinas abundantes, bem como os resultados de 

biomarcadores, não indicam a presença de biodegradação nas amostras.  Porém, exibem 

dissimilaridade entre si, independente do processo de evaporação.  Pode ser observada a 

diferença na composição química das amostras tanto para os componente de maior peso 

molecular (concentrado na amostra do reservatório mais fundo) como para os de menor peso 

molecular, concentrados na amostra do reservatório mais raso (Figura 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perfis cromatográficos das amostras de óleo e condensado. 

O processo de perda dos compostos mais leves por fracionamento evaporativo pode ser 

explicado pela separação por escape da capa de gás condensado associado ao óleo a partir do 

reservatório mais profundo através de falhas e/ou fraturas, com subsequente migração vertical, ou 

eventualmente horizontal, para reservatórios mais rasos.  Este processo resulta na partição dos 

compostos entre duas fases, líquido e gás, onde os componentes mais leves se acumulam nos 

reservatórios mais rasos.  Os efeitos destas alterações na composição do petróleo podem ser 

quantificados através de razões que caracterizam a aromaticidade, tolueno/n-heptano, e a 

parafinicidade, n-heptano/metilciclohexano, (Thompson, 1988).  Neste caso, devido ao processo 

de evaporação, estas razões podem fornecer resultados errôneos. 

A densidade API aumenta com o aumento da razão saturados/aromáticos, e com a extensão do 

fracionamento.  Embora a correlação não seja tão satisfatória (R2=0,71), fator que pode estar 

associado à evaporação dos compostos saturados mais leves, é possível concluir que os 

hidrocarbonetos aromáticos tendem a ficar retidos no óleo mais pesado em maior proporção 

(Figura 2).  Adicionalmente, o valor da razão isotópica de carbono menor para a amostra do 

reservatório mais raso confirma a maior proporção de compostos mais leves. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Correlação entre densidade API e razão isotópica de carbono versus razão 

saturados/aromáticos da fração C15-. 
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O efeito do fracionamento nos compostos de maior peso molecular (biomarcadores) pode ser 

observado pelo aumento dos terpanos tricíclicos em relação aos pentacíclicos no fragmentograma 

m/z 191 (Figura 3).  Para os esteranos não foi possível avaliar os efeitos do fracionamento, pois o 

fluido presente no reservatório mais raso apresenta perfil de esteranos contaminado com betume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fragmentogramas m/z 191 das amostras de óleo e condensado. 

 
CONCLUSÕES 
O fracionamento evaporativo pode ser caracterizado principalmente pelo aumento da concentração 

de compostos aromáticos no óleo residual e conseqüente aumento relativo dos compostos 

saturados mais leves no condensado (reservatório mais raso).  Redução dos valores da razão de 

isótopos estáveis de carbono, aumento da abundância dos biomarcadores terpanos tricíclicos em 

relação aos pentacíclicos e os valores de densidade API corroboram o fato da presença de um fluido 

mais leve no reservatório de menor profundidade. 
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RESUMO 
As técnicas de análises geoquímicas para caracterização de hidrocarbonetos oriundos de exsudações 
ou derrames são variadas e de grande importância para a identificação das fontes e das causas de 
eventuais acidentes. É de grande importância identificar a fonte produtora de hidrocarbonetos no meio, 
seja ela de origem natural ou não. Para isso são utilizadas técnicas analíticas de resultados confiáveis, 
pois na maioria dos casos de acidentes ambientais, é importante que os produtos sejam identificados, e 
sua origem determinada, a fim de que se tomem as devidas providências operacionais e legais. 
Análises de cromatografia em fases líquida e gasosa, biomarcadores e isótopos estáveis de carbono, 
são as principais utilizadas na identificação e classificação de hidrocarbonetos. Além das análises é 
importante a existência de um banco de dados completo para comparação dos resultados. No presente 
trabalho pôde-se identificar e correlacionar a origem do óleo recuperado em uma praia do litoral baiano, 
descartando-se possíveis vazamentos locais. Isto demonstra a eficiência do emprego de ferramentas 
geoquímicas na caracterização de óleos derramados. 

 

Palavras-chave: Derrames de óleo, análises geoquímicas, biomarcadores, isótopos. 
 

 

ABSTRACT 
There are many geochemistry analyses that allow the characterization of hydrocarbons from exudations 
or spills.  These techniques are important for the identification of the sources and the reason of eventual 
accidents. It is important to identify the produced hydrocarbons in the environment, either it is natural or 
not. Analytical techniques are performed with reliable results, therefore in the major part of the cases of 
environment accidents, it is important that the products are identified, and its origin determined, to do the 
remediation operations and legal ways. Analyses of Gas and Liquid Chromatography, Gas 
Chromatography coupled with Mass Spectrometry (biomarker data) and stable carbon isotopes are the 
main identification and classification hydrocarbons techniques. Besides the analyses, it is important to 
have a complete data base for results comparison. In the present study, it is possible to determinate the 
oil contaminate origin in a Bahia beach and discarding possible local leakage. It can show the efficiency 
regard the investigative character and characterization of these geochemistry tools. 
 
Keywords: Oil spills, geochemistry analyzes, biomarkers, isotopes 

 

OBJETIVOS  

O principal objetivo deste trabalho é informar as principais técnicas Geoquímicas aplicadas na 

caracterização de óleos derramados e materiais exsudantes da família dos hidrocarbonetos, bem 

como exemplificar a eficiência da metodologia aplicada, no caráter de confiabilidade dos resultados. 

 



INTRODUÇÃO 

O advento da industrialização se por um lado trás benefícios a sociedade, por outro tem em alguns 

aspectos um caráter ambiental negativo. É praticamente impossível que qualquer setor industrial seja 

não poluente, sempre existem efluentes, descartes e acidentes que de uma maneira ou outra 

interage com o meio. Assim, muitas empresas preocupam-se com o meio ambiente e a sociedade, 

buscando mecanismos mais eficientes no combate à poluição, prevenção e contensão de acidentes 

ambientais. A Geoquímica Orgânica oferece ferramentas que auxiliam neste contexto, principalmente 

no que diz respeito à caracterização de substâncias químicas oriundas do ambiente (exsudações) ou 

de eventuais contaminantes. Neste trabalho serão discutidas as principais técnicas analíticas e a 

utilização destas nas análises geoquímicas de materiais líquidos e sólidos indicativos de 

contaminação por hidrocarbonetos, através da utilização de cromatografia gasosa, líquida, análises 

de biomarcadores e isotópica, exemplificado em um estudo de caso. 

 

TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Ao se receber um determinado material para ser analisado, inicialmente é dado um número de 

registro que se tornará a identidade da amostra ao longo de toda a cadeia analítica. Quando se trata 

de material sólido, é realizada uma “lavagem” com solvente orgânico (diclorometano) e, 

posteriormente, o produto recuperado é submetido à análise de cromatografia líquida, onde será feita 

a separação (Fig. 1) nas frações de saturados, aromáticos e NSO, via MPLC ou HPLC (Fig. 2a e 2b). 

No caso de líquidos, a separação por cromatografia líquida é realizada sem preparação prévia. Em 

seguida, as frações de saturados são enviadas para análise de isótopos totais de carbono (δ13C), e 

espectrometria de massas (Fig. 3a e 3b). Os dados de cromatografia em fase gasosa (Fig. 4) podem 

ser obtidos diretamente da amostra líquida, ou da fração de saturados. De posse dos resultados, os 

dados serão interpretados geoquimicamente e comparados ao Banco de Dados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de fracionamento por análise por cromatografia líquida 



 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Cromatografia líquida. a) MPLC – Media Press Liquid Chromatograph. b) HPLC - High 

Pressure Liquid Chromatograph. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – a) Laboratório de isótopos estáveis. b) biomarcadores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Laboratório de cromatografia em fase gasosa e cromatograma gasoso. 

 

ESTUDO DE CASO 

No ano de 2001, foram coletadas algumas amostras de borra oleosa na praia do Buraquinho, BA. 

Essas amostras foram submetidas a análises geoquímicas como cromatografia em fase gasosa, 

espectrometria de massas e isótopos estáveis de carbono, a fim de se estabelecer a origem de tal 

ocorrência. Através de comparações dos resultados obtidos com o banco de dados, foi possível 

correlacionar tais amostras com óleos de origem árabe-iraniana, como pode ser observado nas 

análises de biomarcadores saturados (Fig. 5 e 6) e nos valores isotópicos de δ13C para a Praia do 

Buraquinho (-26,36‰) e para o óleo iraniano (-23,63‰). 

 

 

 

a b 

a b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Comparação dos cromatogramas de massas da borra oleosa coletada na praia do 

Buraquino (BA) com uma amostra de óleo iraniano (íon m/z 191) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comparação dos cromatogramas de massas da borra oleosa coletada na praia do 

Buraquinho (BA) com uma amostra de óleo iraniano (íon m/z 217) 

 

CONCLUSÕES 

A partir das ferramentas de análises geoquímicas vistas aqui, foi possível identificar e caracterizar a 

presença de hidrocarbonetos na área estudada, bem como estabelecer a sua origem através da 

correlação com o Banco de Dados atualizado e estimar sua procedência. 
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ORIGEM DO GÁS HÉLIO EM BACIAS BRASILEIRAS 
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Resumo 
Os gases nobres, especialmente o hélio, podem ser usados para investigar a origem 

dos voláteis profundos em bacias sedimentares e a sua influência nos sistemas petrolíferos. 
Pois, o uso de gases nobres aprimora o entendimento dos processos de migração 
secundária e de acumulação de petróleo, bem como é crucial para identificar a origem de 
outros não hidrocarbonetos associados.  

Foram utilizados neste estudo gases coletados em campos petrolíferos de seis 
bacias sedimentares brasileiras. Os resultados obtidos permitiram verificar que os gases das 
bacias Potiguar emersa (campos profundos), Recôncavo, e Solimões apresentam menos 
que 0,25% de He mantélico (0,01%<R/Ra<0,02%). Nas bacias Potiguar emersa (campos 
rasos), Espírito Santo emersa, e Campos (um campo, reservatório pós-sal), as contribuições 
de He do manto variaram de 2,6% a 27,4% (0,21<R/Ra<2,19), e no caso de gases dos 
reservatórios da fase rift da Bacia de Santos as porcentagens de He do manto foram 
maiores que 40% (3,35<R/Ra<5,6). 

O objetivo principal deste trabalho é investigar a origen do gás hélio em bacias 
sedimentares brasileiras a partir da análise das variações isotópicas 3He/4He. 
 
Palavras Chave 
Hélio, voláteis profundos, bacias sedimentares, sistemas petrolíferos. 
 
 
 
Abstract 

Noble gases, especially helium, can be used for investigating the origin of deep-
source volatiles in sedimentary basins, and their influence on petroleum systems. Because, 
the use of noble gases improve the understanding about petroleum migration and 
accumulation, and it is crucial to identify the origin of other associated non hydrocarbons.  

In this study were investigated gases sampled in oil fields from 6 Brazilian 
sedimentary basins. The results have shown that the gases from the onshore Potiguar (deep 
fields), Recôncavo, and Solimões have less than 0.25% of mantle He (0.01%<R/Ra<0.02%). 
In the onshore Potiguar (shallow fields), onshore Espírito Santo, and Campos (1 field, post 
salt reservoir), the contributions of mantle He varied between 2.6% and 27.4% 
(0.21<R/Ra<2.19), and in the case of the gases from pre salt reservoirs mantle He were 
higher than 40% (3.35<R/Ra<5.6).  

The main objective of this investigation is to investigate the origin of helium in 
Brazilian sedimentary basins using isotopic variations of 3He/4He. 
 
Keywords 
Helium, deep-source volatiles, sedimentary basins, petroleum systems. 
 
 
 
 
 



Introdução 
 O uso de gases nobres para investigações de sistemas petrolíferos tem crescido de 
modo muito significativo na última década, com destaque para o gás hélio. A integração de 
resultados de δ13C da fração de hidrocarbonetos C1-C4 e das porcentagens de 
hidrocarbonetos com os resultados isotópicos de gases nobres adicionou maior 
especificidade no entendimento da geoquímica de gases. Inclusive, já foram investigados os 
processos de migração secundária, eficiência de selo de acumulações petrolíferas, fluxo de 
águas de formação em bacias sedimentares com possível influência na biodegradação de 
óleos, monitoramento de estocagem de CO2 em reservatórios subterrâneos naturais, e 
percolação de fluidos extrabacinais em bacias sedimentares (Battani et al., 2000; Battani et 
al., 2002, Prinzhofer & Battani, 2002, Prinzhofer et al., 2006, Santos Neto et al., 2003). Os 
gases nobres são especialmente indicados para estes tipos de estudo porque são 
quimicamente inertes e se caracterizam por conter a “assinatura” isotópica típica das 
respectivas fontes, que somente são alteradas parcialmente por processos físicos, mas cuja 
extensão pode ser quantificada. 

As concentrações e razões isotópicas de gases nobres foram obtidos através de 
análises num espectrômetro de massas GV5400. O equipamento está conectado a uma 
linha de preparação que separa e purifica os gases nobres de outros gases 
(hidrocarbonetos, CO2, N2, H2, etc.). As análises foram feitas em dois grupos, hélio e neônio 
sendo medidos previamente e, em seguida, após novo ajuste do espectrômetro de massas, 
foram analisados argônio, criptônio e xenônio. A razão isotópica do He na atmosfera (Ra) 
equivale a 3He/4He ≈ 1,4 x 10-6 e R é o valor de 3He/4He medido na amostra. Neste trabalho 
somente serão apresentados os resultados de quantificação e de composição isotópica do 
hélio. 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar os resultados da investigação da 
origem do hélio em bacias sedimentares brasileiras baseando, principalmente, nas 
variações da composição isotópica deste gás (3He/4He). 
 
Discussão dos Resultados 
 Os resultados obtidos de análises de gases produzidos em seis bacias brasileiras 
mostram uma variação significativa da concentração e da razão isotópica de He (Tabela 1). 
Em todas as bacias meso-cenozóicas as concentrações máximas de He não excedem 234 
ppm. Já a única bacia paleozóica produtora do Brasil mostra um valor máximo de até 2682 
ppm, já apresentando atratividade para aproveitamento econômico. Estes resultados estão 
de acordo com os dados de representatividade mundial que mostram uma relação direta 
entre o aumento das porcentagens médias de He com o incremento da idade da bacia 
(Tongish, 1982).  
 Os resultados de 3He/4He indicam que se pode separar os casos estudados em três 
divisões. O primeiro grupo envolve as bacias Potiguar emersa (campos profundos), 
Recôncavo, e Solimões cujos gases receberam menos que 0,25% de He do manto 
conforme indicam os valores de (0,01% < R/Ra < 0,02%). O segundo grupo engloba as 
bacias Potiguar emersa (campos rasos), Espírito Santo emersa, e Campos (um campo, 
reservatório pós-sal), onde as contribuições de He do manto variaram de 2,6% a 27,4% 
(0,21 < R/Ra < 2,19). O terceiro grupo representado pelos gases dos reservatórios da fase 
rift da Bacia de Santos apresentam evidências de contribuição de He do manto da ordem de 
40% ou mais (3,35 < R/Ra < 5,6). 



 Analisando os resultados conjuntamente, e levando-se em consideração os tipos de 
bacias, verifica-se que não é direta a correlação entre a presença das vias de introdução 
mais comuns de He do manto nas bacias sedimentares, a presença de rochas magmáticas 
e a existência de falhas profundas (Oxburgh et al., 1986), e a sua abundância nos gases 
nelas acumulados.  Pois, é surpreendente que o vulcanismo ocorrido durante o Eojurássico 
(190 ± 20 Ma, Mizusaki et al., 1992) não tenha introduzido quantidade significativas de 3He 
nos campos petrolíferos da Bacia do Solimões (Santos Neto et al., 2003). No entanto, na 
área da plataforma continental no sudeste do Brasil, onde foram encontrados gases com as 
maiores contribuições de He do manto, foram reconhecidos dois eventos magmáticos 
principais, um no Santoniano/Campaniano (≈83 Ma) e outro no Eoceno (≈50 Ma), e outros 
três subsidiários datados do Albiano, Maastrichtiano e Paleceno (Oreiro et al., 2006). 
Provavelmente, estes episódios estariam relacionados à mudança do polo de rotação entre 
a América do Sul e a África, causando falhamentos profundos na crosta, que caso tivessem 
atingido o manto superior teria provocado a fusão parcial por alívio de pressão (Almeida, 
1991). A fusão do manto superior é uma das variáveis que controlam a movimentação de 
elementos voláteis incompatíveis do manto (CO2, He, e Ar) para a crosta (Dasgupta & 
Hirschmann, 2006). Caso sejam encontradas evidências para comprovar esta hipótese de 
trabalho também poderiam ser inferidas as idades mais prováveis dos pulsos de migração 
de He do manto para os sedimentos.   
 
Tabela 1 
Amplitude da Concentração de Hélio dos Gases Estudados e Porcentagem Estimada de Hélio do 
Derivado do Manto Baseada na Razão R/Ra 
 

 
Bacia 

Amostrada 

Concentrações  
Mínima e Máxima  

de Hélio, ppm 

 
Amostras 

Analisadas 
R/Ra* 

 

 
% Estimada de 
Hélio do manto 

Potiguar 8,7 - 69,5 15 0,01 - 1,26  0,13 - 15,75 
Recôncavo 100 - 234 2 0,01 - 0,02 0,16 - 0,19 
Solimões 703 - 2682 34 0,01 - 0,02 0,19 - 0,25 

Espírito Santo 4,4 - 215,4 18 0,30 - 0,70 3,71 - 8,75 
Campos 50,6 - 113,1 9 1,42 - 2,19 17,75 - 27,38 
Santos 36 - 141 6 3,36 - 5,60 41,94 - 70,00 

 
Conclusões e Sugestões 
 Dentre as bacias estudadas somente a Bacia do Solimões apresentou concentrações 
significativas de He, sendo majoritariamente crustal a origem deste He com uma 
contribuição muito reduzida de He do manto. 
 Na Bacia de Santos, em reservatórios da fase rift, foram encontrados os gases com 
as maiores razões 3He/4He, indicando a origem predominantemente mantélica do He. Nas 
bacias de Campos, Potiguar emersa (reservatórios rasos), e Espírito Santo emersa, também 
foram detectadas contribuições significativas de He do manto.   
 Não se pode fazer correlação direta entre o magmatismo e a presença significativa 
de He do manto numa bacia. Provavelmente, o tipo de bacia (envolvendo a sua evolução 
tectono-estrutural) seja tão importante quanto a existência de magmatismo para introduzir o 
He do manto na crosta e nos sedimentos. 
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RESUMO 
O estudo de gases nobres vem adicionando informações importantes na busca 
e descoberta de novas fronteiras exploratórias. É comum a descoberta de 
acumulações de gás em reservatórios situados em posições mais rasas numa 
sequência sedimentar, antes do contato gás-óleo. Alguns autores (Prinzhofer et 
al, 1999; Prinzhofer et al, 2002; Prinzhofer et al 2005 e Santos Neto et al, 1999) 
têm apresentado estudos da aplicação dos valores isotópicos de gases nobres 
(He, Ar, Ne, Kr, Xe, etc.), bem como o de hidrocarbonetos gasosos que 
adicionam informações de grande importância para exploração, como 
caminhos de migração, ordem de craqueamento e outras que 
conseqüentemente levam a uma melhor compreensão do sistema petrolífero e 
possivelmente à descoberta de novas acumulações de hidrocarbonetos 
líquidos. 
Com base no estudo dos valores isotópicos dos gases nobres, realizado pela 
Petrobrás/Cenpes em parceria com o Instituto Francês do Petróleo (IFP) pode-
se verificar um caso em que a ausência de um gás nobre (Ar) indicava a 
possibilidade de acumulações de hidrocarbonetos líquidos a maiores 
profundidades, o que foi posteriormente confirmado. Trata-se de um exemplo 
teórico e prático da aplicação de mais uma ferramenta exploratória, que deve 
gerar interesse no meio científico e exploratório.  
PALABRAS-CHAVE: gases nobres, indicadores de óleo, sistema petrolífero 
 
ABSTRACT 
The study of noble gases has added important information on the search and 
discovery of new exploratory frontiers. It is very common to find gas 
accumulations in reservoirs at shallower depths in a sedimentary sequence, 
before the gas-oil contact. Some authors (Prinzhofer et al, 1999; Prinzhofer et al, 
2002; Prinzhofer et al., 2005 and Santos Neto et al, 1999) have presented 
studies concerning the application of the isotopic values of noble gases (He, Ar, 
Ne, Kr, Xe, etc.), as well as of hydrocarbon gases that add information of great 
importance to exploration, such as migration pathways, cracking order and 
others that consequently lead to better understand the petroleum system and 
possibly to the discovery of new accumulation of liquid hydrocarbons. 
Based on the study of the isotopic values of noble gases realized by 
Petrobras/Cenpes in partnership with the French Institute of Petroleum (IFP) it 
was possible to investigate a case where the absence of a noble gas (Ar) 
indicated the possibility of liquid hydrocarbon at deeper accumulation that was 
later on confirmed. It is a theoretical and practical example showing the 
application of na exploratory tool that ought to be of interest to the scientific and 
exploraty realm.  
KEYWORDS: noble gases, oil Proxy, petroleum system 
 



Poços Reservatorios 4 He 20 Ne 36 Ar 84 Kr 136 Xe
1 A 702,8508353 0,334056547
2 A 1190,256388 0,303373081 0,099371306 0,006994052 2,30827E-06
3 A 878,9542065 0,280130437
4 A 1217,016722 0,19207465 0,273674112 0,004795416 8,2974E-05
5 B 1212,222343 0,208389819 0,29569873 0,003267816 0,000480568
6 C 1138,59279 0,160298102
7 C 1382,209511 0,679603244
8 C 1305,967544 0,161165398 0,203195008 0,007630874 0,000466968
9 C 1242,182964 0,336143592 0,40049236 0,012803923 0,000521822
10 C 1142,585276 0,229896299
11 D 1434,040339 0,245040343 0,08795483 0,003087877 0,000365696
12 D 1240,933603 0,4398337 0,121210174 0,02137437 0,000189896
13 E 2059,192599 0,250166665 0,170387494 0,004908252 8,87067E-05

INTRODUÇÃO 
 
 Inúmeros autores realizaram estudos de grande importância sobre a 
avaliação quantitativa e isotópica de hidrocarbonetos gasosos e de gases 
nobres aplicados para um melhor entendimento dos sistemas petrolíferos, dos 
caminhos de migração, da evolução térmica (se craqueamento primário ou 
secundário da matéria orgânica) e dos processos de biodegradação que 
ocorrem desde a geração, migração e acumulação de hidrocarbonetos gasosos 
numa bacia sedimentar.  

O estudo aqui realizado teve por objetivo principal avaliar o potencial do 
uso dos gases nobres coletados na capa de gás como indicadores de óleos 
acumulados a profundidades onde o contato gás-óleo ocorre. 
 Para tanto foi feita uma parceria entre a Gerência de Geoquímica 
(GEOQ) da Petrobrás e o Instituto Francês do Petróleo (IFP). Treze amostras 
de gás foram coletadas e analisadas no Cenpes e no IFP.  
 
METODOLOGIA 
 
 Uma das primeiras preocupações em relação às amostras coletadas foi 
a de certificar de que os poços amostrados não haviam recebido qualquer 
injeção secundária de gases, evitando assim problemas de contaminação e 
adulteração das amostras a serem analisadas. 
 As amostras foram coletadas em vaccumtainers (tubos de vidro à vácuo) 
e em cilindros especiais confeccionados na França projetados com o objetivo 
de evitar o escape dos gases nobres coletados. Posteriormente, foram 
analisados quantativa e isotopicamente (C) no Cenpes, os hidrocarbonetos 
gasosos (Metano, Etano, Propano, Iso e N-Butano), bem como o CO2 e N2, e 
no IFP, os gases nobres (He, Ne, Ar, Kr e Xe).  
 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
 Os objetivo deste estudo foi o de observar o comportamento dos gases 
nobres e tentar estabelecer como podem ser indicativos da presença de óleo 
abaixo da capa de gás a maiores profundidades numa seção sedimentar. As 
concentrações dos gases nobres (em ppm) são apresentados na Tabela 1. 
 
 
Tabela 1 – Mostrando as concentrações de gases nobres encontradas nos poços investigados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Para se compreender como os gases nobres podem indicar a presença 
de óleos a maiores profundidades é necessário se basear na premissa de que 
o Argônio é carreado aos reservatórios juntamente com as águas meteóricas 
ao longo do tempo geológico e, posteriormente, tendem a migrar para a capa 
de gás. Porém, na bacia investigada, a geração, migração e acumulação de 
hidrocarbonetos se deu de maneira episódica, quase “instantânea” no tempo 
geológico, causada por um evento magmático que intrudiu soleiras de diabásio 
acima dos intervalos geradores, como pode ser observado na seção geológica 
esquemática modificada de Eiras et al., 1994 (Figura 1). Tal aspecto da bacia 
em alguns pontos propiciou a migração de hidrocarbonetos líquidos que se 
acumularam abaixo da capa de gás, gerando uma barreira que impediu a 
chegada de Argônio na capa de gás, ficando presente apenas nos 
reservatórios contendo óleo, como pode ser observado na seção geológica 
(Figura 2) da bacia, onde a ausência de Argônio na capa de gás corrobora a 
premissa desta pesquisa.  

Obviamente que falhas e outras feições geológicas podem 
eventualmente facilitar a chegada do Argônio (Ar) até à capa de gás. Trata-se 
de uma premissa aqui pioneiramente testada e que apresentou uma aplicação 
prática, mas que indubitavelmente envolve alto risco. Porém, fica o alerta de 
que a ausência de Argônio entre os gases nobres pode estar associada à 
presença de hidrocarbonetos líquidos a maiores profundidades. 
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Figura 1 – Seção geológica esquemática modificada de Eiras et al. (1994), 
mostrando modelo de geração, migração e acumulação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Seção geológica esquemática mostrando que a ausência de Argônio 
(Ar) em reservatórios na capa de gas, indica a presença de óleo a maiores 
profundidades. 
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RESUMO: O fenômeno de rebaixamento da reflectância da vitrinita foi constatado 
numa seção da Formação Pendência num poço localizado no Gráben do 
Umbuzeiro. Foram coletadas 17 amostras de testemunho num intervalo de 20 cm 
numa seção de ritimitos para a realização de análises de Carbono Orgânico Total 
(COT), pirólise Rock-Eval, palinofácies, índice de coloração de esporos (ICE) e 
reflectância da vitrinita (Ro%), com intuito de melhor caracterizar o fenômeno de 
rebaixamento do poder refletor da vitrinita. Os valores de COT e dos demais 
parâmetros da pirólise apresentam variações ao longo da seção analisada que estão 
relacionados à mudança de fácies orgânica. O fenômeno de rebaixamento dos 
valores de Ro% ocorre nas amostras que apresentam os valores mais elevados de 
COT, S2 e IH, que estão relacionadas a intervalos com predomínio do grupo da 
matéria orgânica amorfa.  
 
Palavras-Chave: Vitrinita, Fácies Orgânica, Formação Pendência 
 
 
ABSTRACT: Suppression of vitrinite reflectance was observed in one section of the 
Pendência Formation. TOC, Rock-Eval pyrolysis, palynofacies, spore coloration 
index and vitrinite reflectance analyses were carried out in order to characterize the 
suppression of vitrinite reflectance. TOC and pyrolysis parameters present variations 
within the analyzed section that are related to organic facies. The suppression of 
vitrinite reflectance was observed within the facies that present higher TOC, S2 and 
HI, that are related to the facies with predominance of amorphous organic matter.   
     
Keywords: Vitrinite, Organic Facies, Pendência Formation. 
 
INTRODUÇÃO 
A reflectância da vitrinita é amplamente utilizada na modelagem de bacias para calibração 

do modelo térmico de um determinado poço, portanto a identificação e compreensão do 

fenômeno de rebaixamento torna-se extremamente importante tanto para o modelo térmico, 

quanto para a caracterização dos intervalos potencialmente geradores de petróleo. Segundo 

Mukhopadhyay (1992), o fenômeno de rebaixamento da reflectância da vitrinita, pode ser 

ocasionado pelos seguintes fatores: diferenças litológicas e consequentemente diferentes 

condutividades térmicas; incorporação de biopolímeros derivados de lignina, celulose e 

tanina; impregnação de betume ou óleo migrado; abundância de macerais do grupo da 

lipitinita em rochas potencialmente geradoras pobres em vitrinita; variação nos graus de 

atividade bacteriana nos sedimentos; contaminação por desabamento ou por aditivos de 

fluido de perfuração ricos em lignina. O objetivo principal deste trabalho foi caracterizar o 



fenômeno de rebaixamento do poder refletor da vitrinita em amostras da Formação 

Pendência (Bacia Potiguar). 

 

MATERIAL E MÉTODOS DE ESTUDO 
Foi coletado um total de 17 amostras de testemunho num intervalo de 20 cm de espessura 

de um poço localizado no Gráben de Umbuzeiro, próximo à borda oeste falhada, num 

contexto geológico de margem de lago. Em termos de litofácies, trata-se de um ritmito 

composto por lâminas de arenito fino/siltito esverdeado intercaladas com folhelho/lamito 

acastanhado, carbonoso, com clastos isolados ou aglomerados, em geral, associados a 

fragmentos de vegetais superiores. 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. As análises de 

Carbono Orgânico Total (COT), pirólise Rock-Eval, palinofácies, índice de coloração de 

esporos (ICE) e reflectância da vitrinita (Ro%) foram utilizadas para atingir os objetivos 

propostos por este trabalho. 

 

RESULTADOS 
COT e Pirólise 
Os valores de COT são baixos a moderados, variando entre 0,87 e 7,02%. No geral, os 

valores de S1 e S2 são elevados (maiores que 0,2 e 5 mg HC/g rocha, respectivamente). 

Cabe ressaltar que alguns valores de S2 são extremamente elevados, apresentando valores 

de até 60 mg HC/g rocha. Os valores de Tmax variam entre 437 e 443°C, e indicam um 

estágio de evolução térmica de imaturo ao início da janela de geração de óleo. Os valores 

de IH e IO variam de 264 a 854 mg HC/g COT e 6 a 46 mg CO2/g COT, respectivamente. De 

acordo com o diagrama tipo van Krevelen, o querogênio presente na seção estudada é dos 

tipos I e II ao longo intervalo estudado. 

 

Palinofácies 
De maneira geral, o grupo da matéria orgânica amorfa é predominante em relação aos 

demais grupos da matéria orgânica, apresentando valores percentuais entre 47,7 e 90,5%. 

O grupo dos fitoclastos apresenta valores percentuais entre 6,9 e 47,1%. Já o grupo dos 

palinomorfos apresenta valores percentuais que variam entre 1,7 e 9,5%, sendo o menos 

representativo dos três principais grupos da matéria orgânica. O grupo da matéria orgânica 

amorfa é constituindo por matéria orgânica derivada de retrabalhamento microbiológico 

(Tyson, 1995). Foi possível observar que a matéria orgânica precursora da matéria orgânica 

amorfa das amostras do intervalo analisado pode ter três origens: algas, muscilagem e 



algum tecido oriundo de vegetais superiores rico em lipídios (Borrego et al., 2009; Mendonça 

Filho, et al., 2009). A coloração da fluorescência da matéria orgânica amorfa varia entre o 

amarelo escuro e o laranja médio. O grupo fitoclasto está representado principalmente pelo 

subgrupo fitoclasto não-opaco não-bioestruturado e subordinadamente pelos subgrupos 

opaco e não-opaco bioestruturado. O grupo dos palinomorfos está representado por 

esporomorfos e zooclastos.  

 

Estágio de Evolução Térmica 
Foi utilizado o índice de coloração de esporos (ICE), reflectância da vitrinita, coloração da 

fluorescência da matéria orgânica amorfa e dos esporomorfos e Tmáx para a determinação 

do estágio de evolução térmica das amostras. Os valores de ICE e Ro% obtidos para as 

amostras do intervalo analisado variam entre 3,5 e 4,0 e 0,24 e 0,32%, respectivamente. 

Segundo Barnard et al. (1981), para amostras do Cretáceo inferior, os valores de ICE entre 

3,5 e 4,0 são correlacionados a valores de reflectância da vitrinita entre 0,4 e 0,5%. A 

coloração de fluorescência do esporomorfos varia de laranja claro a escuro e a coloração de 

fluorescência da matéria orgânica amorfa de amarelo escuro a laranja médio sugerindo um 

estágio de evolução térmica próximo ao início da janela de geração de óleo (Tyson, 1995).  

 

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
Em termos de fácies orgânica, foi possível observar uma variação dos valores de COT, dos 

parâmetros da pirólise Rock-Eval e das palinofácies ao longo do intervalo analisado.  Os 

elevados valores de COT, S2 e IH estão relacionados a altas concentrações de matéria 

orgânica amorfa e indicam um ambiente deposicional mais restrito e anóxico em direção ao 

topo do intervalo analisado, sendo interpretado como reflexo de um clima mais seco. Já os 

valores mais baixos de COT, S2 e IH estão relacionados a picos de fitoclastos, indicando 

ambientes mais proximais e oxidantes, que são interpretados com reflexo de climas mais 

úmidos. Diversos autores (Rodrigues et al., 1993, Picarelli & Lana,1993, Soares & Rossetti, 

2005; Spigolon et al., 2007) também observaram tais variações de alta freqüência e 

interpretam como alternâncias de períodos mais úmidos e secos, com uma tendência de 

redução da profundidade do paleolago sob um paleoclima cada vez mais árido em direção 

ao topo. Os resultados de ICE apresentam uma boa correlação com os resultados de Tmax 

e coloração de fluorescência, indicando um grau de evolução térmica mais elevada do que o 

registrado pela reflectância de vitrinita. Tal fato está relacionado ao fenômeno de 

rebaixamento da reflectância da vitrinita, que neste caso está associado à fácies orgânicas 

que apresentam elevados valores de índice de hidrogênio e predomínio de matéria orgânica 

amorfa.   

 



CONCLUSÕES 
Através dos resultados apresentados, foi possível caracterizar o fenômeno de rebaixamento 

da reflectância da vitrinita nesta seção da Formação Pendência, localizada no Grabén do 

Umbuzeiro. A compreensão deste fenômeno é de extrema relevância para o processo 

exploratório, pois permite interpretar corretamente o estágio de maturação do intervalo 

estudado.  
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo a realização de um estudo de estratigrafia química para o 

fim de correlacionar três poços da Bacia Potiguar. Para isto, foram realizadas análises 

químicas de elementos maiores em 1537 amostras de calha. O estudo permitiu o fatiamento 

em oito unidades quimioestratigráficas que possibilitaram a correlação mesmo onde não 

havia resolução bioestratigráfica suficiente. 

Palavras-chave: geoquímica, estratigrafia, elementos maiores. 

Abstract 

The present study aimed at conducting a chemostratigraphical survey in order to correlate 

three wells from the Potiguar Basin. To this purpose, chemical analyses of major elements in 

1537 cutting samples were performed. The study allowed the division of eight 

chemostratigraphic units, which made possible the correlation even where biostratigraphic 

resolution was poor or incomplete. 

Keywords: geochemistry, stratigraphy, major elements. 

 

INTRODUÇÃO 
A estratigrafia química é uma poderosa ferramenta de correlação com ampla 

aplicação nas bacias sedimentares. O seu uso envolve a aplicação de dados de geoquímica 

inorgânica e orgânica para a caracterização e correlação de camadas, tanto em seqüências 

sedimentares carbonáticas como siliciclásticas. Com base em assinaturas geoquímicas 

diagnósticas, estes conjuntos podem ser subdivididos em unidades quimioestratigráficas 

distintas, permitindo sua correlação com alta resolução e, freqüentemente, sobre amplas 

áreas (Rodrigues, 2004). O presente trabalho teve por objetivo realizar o estudo de 

estratigrafia química, baseado em análises de elementos maiores, em três poços (A, B e C), 

localizados na Bacia Potiguar, sudoeste do Estado do Rio Grande do Norte. No total, 1537 

amostras de calha foram analisadas neste estudo.  

  

METODOLOGIA 
Na realização das análises de elementos maiores foram coletadas cerca de 20 a 30 

gramas de amostras de calha, de três em três metros. Eventualmente, a coleta foi realizada 

de 6, 9 ou até 12 metros, dependendo da disponibilidade do material. As amostras coletadas 

que apresentaram óleo foram submetidas à extração com solvente (clorofórmio 70%) para 



eliminação do mesmo. Posteriormente, todas as amostras de calha foram triadas com 

auxílio de lupa binocular, eliminando-se os elementos desabados ou contaminantes, 

provenientes tanto da lama quanto dos tubos de perfuração. As amostras de calha triadas 

foram pulverizadas em gral de ágata, em partículas inferiores a 120 mesh. 

Os elementos químicos maiores (Si, Al, Fe, K, Mg, Na, Ca, P, Ti e Mn) foram 

analisados por meio de um espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX). As amostras 

foram fundidas com tetraborato de lítio antes da leitura no espectrômetro. Além dos 

elementos maiores, também foi realizada a análise de perda ao fogo, onde a amostra foi 

submetida durante 4 horas à temperatura de 1000º C na mufla.  

O controle de qualidade das análises foi realizado por meio da inclusão de duplicatas 

no conjunto de amostras. Para controle da precisão analítica, foram utilizados os seguintes 

materiais de referência (p>0,05; nível de confiança 95%): IPT-53, IPT-62, IPT-72 e IPT-28, 

do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As interpretações quimioestratigráficas dos dados dos poços A, B e C foram 

baseadas nos dados de geoquímica inorgânica e corroboradas pelos dados de 

bioestratigrafia. Foram construídos perfis químicos e do índice químico de alteração (CIA), 

consistindo na representação gráfica dos valores de concentração dos elementos químicos 

obtidos versus a profundidade. Com base principalmente nestes dados, foi possível dividir 

os poços em oito unidades quimioestratigráficas (fig. 1).  

Os perfis de CIA resultam da aplicação de uma equação, conforme indicada abaixo: 
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O valor resultante da equação é uma medida da proporção de Al2O3 contra os óxidos 

lábeis (reativos) na amostra analisada. CaO* é a quantidade de CaO incorporada na fração 

silicática da rocha. Uma correção deve ser feita para o conteúdo de carbonato e apatita. 

Feldspatos são majoritariamente os minerais lábeis mais abundantes; conseqüentemente, o 

processo dominante durante o intemperismo químico da parte superior da Crosta é a 

degradação de feldspatos e a formação concomitante de minerais de argila (Nesbitt e 

Young, 1982). Dessa forma, o uso deste perfil permite tecer considerações a respeito do 

grau de maturidade de rochas sedimentares, bem como sobre o material de origem. 



 
Figura 1. Correlação quimioestratigráfica entre os poços A, B e C, com detalhe a litoestratigrafia e dos 

perfis de raios-gama e Al2O3. 
 

Devido, ainda, à grande quantidade de dados produzidos em função de uma 

densidade amostral expressiva, optou-se por utilizar o método de estatística multivariada de 

análise de componentes principais (ACP), a fim de auxiliar no tratamento dos dados e na 

interpretação dos resultados. Os modelos de ACP adotados tiveram autovalores >1,0 pelo 

menos até o quarto componente principal (CP), indicando que a variância total explicada no 

conjunto de amostras se explica até este fator (Sheskin, 2004). 

Além disso, e apesar de a relação entre a mineralogia de rochas sedimentares e sua 

composição química não ser direta como a de rochas ígneas, por exemplo, buscou-se 

classificar as rochas de acordo com a classificação de Pettijohn et al. (1972), modificada por 

Herron (1988). O critério mais comum para uso na geoquímica é a razão SiO2/Al2O3 

(Rollinson, 1993), refletindo a abundância de quartzo, argilas e feldspatos na rocha. Herron 

(1988) modificou o diagrama de Pettijohn et al. (1972), empregando log(Fe2O3/K2O), no eixo 

das ordenadas e log(SiO2/Al2O3) no eixo das abscissas (fig. 2). A relação Fe2O3/K2O, 

permite que os arcóseos sejam classificados e também é uma forma de medir a estabilidade 

mineral. Os minerais ferromagnesianos tendem a ser menos estáveis durante o 

intemperismo. 



 
Figura 2. Classificação de sedimentos terrígenos segundo Herron (1988), no Poço A. 

 
CONCLUSÕES 
 Com base nas análises dos elementos maiores, razões elementares e CIA, foi 

possível definir oito unidades quimioestratigráficas nos poços A, B e C, da Bacia Potiguar, 

sendo elas: A, B, C, D, E, F, G e H. Para divisão das unidades foi relevante a existência de 

assinaturas químicas distintas entre as mesmas, com as principais mudanças ao longo dos 

perfis sendo relacionadas aos elementos SiO2, K2O, MgO, MnO e Na2O; às razões de K/Na, 

Na/Al, Si/Al e Fe/Al e ao perfil de CIA. Apesar de o poço A não se correlacionar facilmente 

com os demais por meio de ferramentas bioestratigráficas, a quimioestratigrafia possibilitou 

a sua correlação com estes, viabilizando a caracterização cronoestratigráfica de forma 

indireta.  Por fim, conclui-se que a interdisciplinaridade de ferramentas, no caso 

bioestratigrafia, estratigrafia química, a estatística multivariada e geologia de reservatório 

mostram-se de suma importância para caracterização e correlação lateral dos poços da 

Bacia Potiguar. 
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Resumo 
O Maciço de Goiás tem despertado interesse crescente em função da presença 

de seqüências do tipo greentone belt que alojam importantes ocorrências e depósitos 
de ouro. Apresentamos neste trabalho dados de isótopos de C e O ao longo de cerca 
de 900 m de sondagem, que recortam as rochas dominantemente metassedimentares 
do topo e a seqüência vulcânica basal do greenstone. carbonatos estão presentes em 
quase toda a extensão do testemunho, tanto como macroestrutura maciça quanto 
disseminada. A exceção de carbonatos maciços presentes na porção superior do 
testemunho, a composição isotópica do carbono dos carbonatos varia de -14.2 a -2.7 
por mil, sendo que os valores mais negativos podem estar associados a filitos 
carbonosos também presentes na sessão. Os carbonatos maciços da porção superior 
possuem δ13C variando entre 6 e 9 por mil, o que representa importante anomalia 
isotópica na sessão. Consideramos que os carbonatos com alto δ13C encontrados em 
Pilar são correlacionáveis aos carbonatos com valores similares aos encontrados nos 
demais greentones do Maciço de Goiás, o que constitui um importante marco 
estratigráfico entre as seqüências superiores desses greentones. 

 
Palavras chave: Isótopos de Carbono, paleoproterozóico, greenstone belt. 
 
 
Abstract 
The Goiás Massif has attracted increasing interest due to the presence of 

greenstone´s sequences´ that host major gold deposits and occurrences. In this study 
we present C and O isotope data of about 900 m driling that cuts the Greenstone´s 
upper metasedimentary rocks and it´s basal volcanic sequence. Carbonates are present 
in almost the entire length of the testimony, as a macrostructure that is both 
disseminated and massive. With the exception of massive carbonates in the testimonies 
upper portion, the carbonate´s carbon´s isotopic composition varies from -14.2 to -2.7 
per thousand. The most negative values may be associated with carbonaceous phyllites 
also present in the section. The upper portion´s massive carbonates show δ13C between 
6 and 9 per thousand, what constitutes an important isotopic anomaly in the session. We 
believe that the Pilar´s carbonates that show high δ13C can be correlated to the 
carbonates found in other greentones of the Goiás Massif that show similar data. This 
constitutes an important stratigraphic mark between the greenstone´s upper sequences. 

 
Keywords: Isotopic Carbon, paleoproterozoic, greenstone belt. 
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Introdução 

 

O Maciço de Goiás tem despertado interesse crescente em função da presença 

de seqüências do tipo greenstone belt que alojam importantes ocorrências e depósitos 

ouro. De uma maneira geral, esses greenstones são separados em dois grupos 

principais cujos estudos de correlação estratigráfica ainda são muito incipientes. Um 

grupo situa-se na porção norte do maciço e é composto pelas Faixas Crixás, Guarinos e 

Pilar de Goiás. O outro é localizado a sul do maciço e é composto pelas Faixas Goiás e 

Faina. Nos últimos anos diversos estudos de caráter local têm sido realizados nas 

supracrustais desses greenstones, sem no entanto apresentarem dados que permitam 

uma correlação estratigráfica entre os mesmos. 

 

Geologia Regional 

 

Os Greentone belts estão localizados no bloco Arqueano conhecido como 

Maciço de Goiás, um remanescente siálico de rochas antigas interpretado como bloco 

alóctone exposto no centro do cinturão de dobramentos brasilianos (Pimentel et al., 

2000). Os limites do bloco são tectônicos; a norte é separado da Seqüência Santa 

Teresinha do Arco Magmático de Goiás pela zona de falha de baixo ângulo 

Mandinópolis (Jost et al., 2001), ao sul e leste faz limite tectônico com rochas 

metassedimentares e metavulcânicas Proterozóicas da Faixa de Dobramentos 

Brasilianos. 

O greenstone belt de Pilar de Goiás está sobre avaliação de potencial mineral 

atualmente, e possui poucos estudos geológicos comparados aos outros terrenos 

greenstone do Maciço de Goiás. Este greenstone foi escolhido para a pesquisa e 

realização deste trabalho devido à possibilidade de estudos pioneiros em rocha 

inalterada, retirada de um furo estratigráfico de aproximadamente 900m realizado pela 

Yamana Gold Mineração. Este greenstone contém metakomatiítos e metabasaltos na 

base resumidos respectivamente pelas Formações Córrego Fundo e Cedrolina, 

sobrepostas por duas formações metassedimentares: Boqueirão e Serra do Moinho. A 

primeira é essencialmente química composta por gondito e metachert na base, rochas 

calcissilicáticas e mármore no topo e uma fina camada de clorita-talco xisto (Resende, 

1995). A segunda é essencialmente detrítica composta por uma repetição de 

metarritmitos, filitos carbonosos e quartzo-clorita xisto. 
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Resultados 

 

As análises petrográficas foram realizadas sobre 73 amostras coletadas do 

testemunho de sondagem. Da base para o topo foram descritas rochas metavulcânicas 

ácidas, com mineralogia rica em quartzo, biotita, carbonato, plagioclásio, e raras 

granadas, hornblendas e zircões, ocorrendo como rochas porfiroblásticas com bandas 

lepidoblásticas e granolepidoblásticas. Essas rochas ocorrem normalmente bandadas e 

foram correlacionadas ao embasamento gnáissico. Sobreposta a essa unidade, 

ocorrem rochas ricas em mineralogia típica de rochas orto e para metamórficas, com 

metassedimentos pelíticos, cortados por soleiras básicas. A mineralogia típica das 

rochas metassedimentares é composta de muscovita, clorita, biotita, quartzo, carbonato 

e granada, enquanto nas rochas metabásicas também há ocorrência de plagioclásio, 

associado. Os sedimentos são normalmente cortados por veios e vênulas carbonáticas 

ou silicosas. Algumas laminas delgadas mostraram-se não hidrotermalizadas, o que 

possibilitou a confecção de diagramas AFM e identificação eficaz do grau xisto verde 

alto. Os metabasitos formam rochas finas, com porfiroblastos de plagioclásio 

normalmente saussuritizados, pré-tectônicos, e com bordas consumidas, formando 

sigmóides com sombras de pressão simétricas, interpretados como sill básico 

deformado. Sobreposto a ultima formação descrita, ocorrem rochas metassedimentares, 

que variam de metassedimentos carbonáticos impuros, mármores, e xistos carbonosos. 

A mineralogia destas rochas é variada, ocorrendo nos metassedimentos impuros 

quartzo, biotita, actinolita e carbonatos, com porções lepidoblásticas e nematoblásticas 

distintas ocorrendo numa mesma amostra, fortemente orientadas, com poucas 

ocorrências de dobramentos, numa estruturação homoclinal. Os mármores apresentam 

apatita e epidoto como acessórios, e bolsas de actinolita soltas no material carbonático. 

Brechas hidrotermais cruzam esta porção rochosa, cristalizando além de materiais sílico 

carbonáticos típicos, regiões com turmalinas idiomórficas zonadas. Os xistos 

carbonosos, onde ocorre a presença de material carbonoso, quartzo, carbonato, clorita, 

muscovita e biotitas associadas, formando diminutos cristais submilimétricos em meio a 

massa carbonosa ou regiões proximais de composição metassedimentar detrítica 

impuras ou metapelítica. Normalmente o contato entre essas regiões é abrupto, com 

ocorrência de uma fina zona de milonitização, com textura lepidoblástica predominante, 

e formação de uma foliação plano-paralela típica. 
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Os dados de isótopos de C e O foram tomados ao longo de cerca de 900 m de 

sondagem, que recortam tanto as rochas dominantemente metassedimentares do topo 

quanto a sequência vulcânica basal do greenstone de Pilar. Carbonatos estão 

presentes em quase toda a extensão do testemunho, tanto como macroestrutura 

maciça quanto disseminada. A exceção de carbonatos maciços presentes na porção 

superior do testemunho, a composição isotópica do carbono dos carbonatos varia de 

14.2 a -2.7 por mil, sendo que os valores mais negativos podem estar associados a 

filitos carbonosos também presentes na sessão. Os carbonatos maciços da porção 

superior possuem Delta C-13 variando entre 6 e 9 por mil, o que representa importante 

anomalia isotópica na sessão. 

Carbonatos com altos valores de Delta C-13 são usualmente descritos em 

sequências metassedimentares Paleoproterozóicas, inclusive nos greenstones de 

Crixás, Faina e Goiás. Consideramos que os carbonatos com alto Delta C-13 

encontrados em Pilar são correlacionáveis aos carbonatos com valores similares aos 

encontrados nos demais greenstones do Maciço de Goiás, o que constitui um 

importante marco estratigráfico entre as sequências superiores desses greenstones. 

Os levantamentos possibilitam estudos sobre a flutuação dos reservatórios de 

carbono orgânico e inorgânico nos paleoambientes referidos, com importante 

implicação para os níveis de oxigenação da atmosfera e, consequentemente, para a 

razão sulfeto/sulfato dos mares pré-cambrianos. O entendimento desses processos é 

fundamental para, por exemplo, estabeceler os mecanismos de evolução da atmosfera 

bem como para a formação de depósitos minerais relacionados à dinâmica superficial. 

Do ponto de vista dos fenômenos globais, em estudos posteriores, será possível 

correlacionar essas seqüências da Plataforma Sul Americana com outras descritas 

mundialmente. Variações isotópicas têm sido amplamente utilizadas também em 

estudos de correlação estratigráfica de terrenos precambrianos, particularmente, em 

função da ausência de registros fósseis. 
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RESUMO 
     Quimioestratigrafia isotópica de carbono em carbonatos das Formações Jucurutu e 
Seridó apoiam sua deposição como capas carbonáticas Neoproterozoicas. Em ambos os 
casos, valores negativos de δ13C na base da sequência são seguidos por valores positivos 
para o topo. Em carbonatos da Formação Jucurutu na Mina de Ferro do Bonito, valores de 
até -12‰ no primeiro metro, são seguidos por valores entre -4 e -6‰ nos 20 m seguintes e, 
posteriormente, por valores de +4 a+ 10‰. Carbonatos da Formação Seridó exibem valores 
de -5‰ seguidos por valores positivos de até +10‰. Carbonatos da Formação Jucurutu 
exibem razões de Sr consistentes, em torno de 0.7074 e os da Formação Seridó, menos 
consistentes, entre 0.7074 e 0.7076, sugerindo em ambos os casos deposição no intervalo 
Sturtiano II. 
 
PALAVRAS-CHAVE: quimioestratigrafia isotópica, carbonato, Neoproterozoico, Cinturão 
Seridó  
 

ABSTRACT 
      Carbon isotope stratigraphy for carbonates of the Jucurutu and Seridó Formations 
support the hypothesis that they are cap carbonates deposited in the aftermath of 
Neoproterozoic glacial events. In both cases, negative δ13C values are followed upsection by 
positive values. At the Ferro do Bonito Mine, values as negative as -12‰ are found in the 



first meter, followed by mantle values (-6 to -4‰) and then by positive values up section (+4 
to +10‰). Carbonates of the Seridó Formation exhibit negative values (around - 5‰) 
followed by positive values (+10‰). Strontium isotope ratios for Jucurutu carbonates display 
consistent ratios around 0.7074 and for the Seridó, between 0.7074 and 0.7076. These 
values suggest deposition of these two Formations in the Sturtian II interval, although similar 
values occur in the Ediacaran (Gaskiers Ice Age).  
 
KEYWORDS: isotope chemostratigraphy, carbonates, Neoproterozoic, Seridó Belt 

 
INTRODUCTION 
     The Seridó belt, northeastern Brazil, has been the target of several studies for several 

decades. This belt encompasses a volcanosedimentary sequence that was deposited 

discordantly on Paleoproterozoic basement. Intense deformation obscures original 

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

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

Legrand, 1997; Van Schmus et al., 2003). Tectonics, metamorphism, and nature of the 

supracrustal rocks make it difficult to date rocks in this belt by radiogenic methods.  C and Sr 

stratigraphy can assist in resolving issues such as stratigraphy and sedimentation age and in 

this regard  a first attempt in was done by Nascimento et al. (2007) who proposed a 

depositional age interval of 590–570 Ma for carbonates of the Jucurutu and Seridó 

Formations. 

      Neoproterozoic glacial diamictites and cap carbonates are known in the São Francisco 

and Amazon cratons and surrounding belts (Sial et al., 2009), but have never been described 

in the Seridó Belt. In the present study, it is raised the possibility that Jucurutu and Seridó 

Formation carbonates represent cap carbonates, a contention that seems to find support on 

carbon isotope stratigraphy.  

      Banded iron formations of the Bonito Range, about 20 km to the north of Jucurutu and 

Formiga Range, about 10 km north of Cruzeta, in this belt, Rio Grande do Norte, probably 

associated to one of the Neoproterozoic glaciations are overlain by Jucurutu marbles. These 

marbles are likely a cap carbonate as suggested by their carbon-isotope stratigraphy, 

although no glacial features have been descibed in the itabirites of this mine thus far. 

      Diamictites at Ouro Branco (about 5 km west of Ouro Branco village) and Serra dos 

Quintos (about 4 km southwest from Parelhas village) localities contain clasts up to 0.6 m 

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

diamictites, stratigraphically situated between gneisses/marbles of the Jucurutu Formation 

(older) and bi-schists/marbles of the younger Seridó Formation are regarded here as 

probably glacial in origin. At Cruzeiro da Maniçoba locality (3 km east from Currais Novos 

village), relatively pure pink dolostones of the Seridó Formation representing a fining- and 

thinning-upward sequence are here interpreted as a second, younger, cap carbonate. 



 
CARBON-ISOTOPE STRATIGRAPHY: DISCUSSION AND CONCLUSIONS   
     Micro-drilled carbonate samples from two drill cores of the Jucurutu Formation at the 

Ferro do Bonito Mine (exploited by the MHAG Mining Company) have been analyzed for 

carbon and oxygen isotopes. These two drill cores (N. 34 and N. 78) yielded similar results 

and they exhibit δ13C values from -11 to -5‰ in the first 20 m. In the first meter, in both 

cases, values as negative as -12‰ have been observed, shifting towards values around -6 

‰ in the next 5 meters. A shift to positive values (+4 to +10‰) is seen upsection (Fig. 1). 

δ18O values vary from -8 to -5‰PDB (not shown). At Serra da Formiga, only positive δ13C 

values have been observed (no place with a knife-sharp contact between carbonates and 

BIF´s has been observed). 

The negative to positive δ13C trend supports 

a glaciogenic origin for the BIFs. However, 

one still has to find glacial evidences in the 

BIF of the Ferro do Bonito Mine and Serra 

da Formiga, such as dropstones, to classify 

them as "Rapitan-type".  It is difficult to 

explain, however, how δ13C values may get 

below mantle values (-5‰) as seen in the 

base of the carbonate sequence. The only 

way to explain it, perhaps, is to assume 

oxidation of organic matter and use this CO2 

to precipitate carbonates. In other words, 

values below -6‰ actually reflect organic 

matter oxidation, but this needs to be ocean-

wide if the signal is global. 

     Gaucher (2007) has focused on Neopro- 
 

Fig. 1. Jucurutu Fm. (Ferro do Bonito Mine) 

terozoic climate and biogeochemical oscillations and called the attention that the Snowball 

phenomenon could be a biologically-mediated, tectonically-driven scenario. A logical 

outcome of his "bioproductivity burst" would be a tremendous amount of oxygen. This 

oxygen would react with organic matter thus giving the extreme values below -6‰, and also 

with iron, yielding BIF deposits. In this regard, Jucurutu carbonates overlying BIFs at the 

Ferro do Bonito Mine may represent a locality to test this hypothesis.  

     At Cruzeiro da Maniçoba, pink dolostones show δ13C values around -4‰ in a section 

about 20m in thickness. Positive δ13C values (~+9‰) in marbles of the Seridó Formation 

have been observed elsewhere (Nascimento et al., 2007).  



Strontium isotope ratios for high Sr limestones of the Jucurutu Formation are remarkably 

homogeneous around 0.7074 for carbonates of Jucurutu and Messias Targino localities (18 

analyses; Nascimento et al., 2007). Seridó Formation shows Sr isotope ratios  from 0.7074 to 

0.7076 at São Mamede locality (5 analyses) but at Cruzeiro da Maniçoba (dolostones), less 

homogeneous, ratios are from 0.7077 to 0.7094 (7 analyses; Nascimento et al., 2007).  

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

across southwestern Gondwana fall consistently within three modes with values near 0.7066, 

0.7073 and 0.7081 represented by Rasthof, Maieberg and Bildah in Namibia. Strontium 

isotope ratios found for Jucurutu carbonates approach Sr isotope ratios for Sturtian II cap 

carbonates (e.g. Maiberg, Pedro Leopoldo, Mirassol D´Oeste among others) between 740 

and 635 Ma. For Seridó carbonates, if Sr isotope ratios from the São Mamede locality only 

are considered, it seems to belong to the Sturtian II interval. However, similar Sr isotope 

ratios have been reported from Ediacaran, Cloudina-bearing limestones in Uruguay 

(Gaucher et al., 2009). 

     Highly metamorphosed carbonates may have C and Sr isotope patterns severely 

complicated by the level of recrystallization. Seridó Belt marbles, however, seem to make a 

case where it was possible to obtain near primary C and Sr isotope data. Isotope stratigraphy 

suggests Neoproterozoic age for Seridó Belt carbonates (635–580 Ma interval).   
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RESUMO 

O Complexo Acaiaca, localizado nos arredores da cidade de Acaiaca, região centro-sudeste 
de Minas Gerais, é composto por rochas de fácies granulito félsicas (ortoclásio + 
plagioclásio + quartzo + biotita ± granada ± ortopiroxênio), máficas (plagioclásio + 
ortopiroxênio + clinopiroxênio + hornblenda), ultramáficas (olivina + ortopiroxênio) e de 
derivação pelítica (granada + quartzo + biotita ± granada ± ortoclásio ± sillimanita ± cordierita 
± cianita). A composição química dos granulitos félsicos mostra que são derivados de 
rochas de composição riolítica e a dos máficos, que são quimicamente semelhantes a 
basaltos de ambiente de arco de ilhas. Os ultramáficos possuem composição química 
semelhante a harzburgitos e os granada ± sillimanita ± cordierita ± cianita granulitos, a 
grauvacas e folhelhos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Granulitos; Acaiaca; Geoquímica.  

 

 

ABSTRACT 

The Acaiaca Complex, located near the town of Acaiaca, central-southeastern portion of 
Minas Gerais, is composed of felsic (orthoclase + plagioclase + quartz + biotite ± garnet ± 
ortopyroxene), mafic (plagioclase + ortopyroxene + clinopyroxene + hornblende), ultramafic 
(olivine + ortopyroxene) and pelitic (garnet + quartz + biotite + garnet ± orthoclase ± 
sillimanite ± cordierite ± kyanite) rocks of granulite facies.  The chemical composition of the 
felsic granulites show that they are derived from rocks of rhyolitic composition. Mafic 
granulites present chemical similarity to island arc basalts, ultramafic granulites to 
harzburgites and the garnet ± sillimanite± cordierite ± kyanite granulites to shales and 
greywackes. 

 

KEYWORDS: Granulites; Acaiaca; Geochemistry.  
 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Complexo Acaiaca (CA) constitui uma faixa de direção N-S composta 

predominantemente por rochas de fácies granulito posicionada dentro de um terreno de 

gnaisses de fácies anfibolito pertencente ao Complexo Mantiqueira (Jordt-Evangelista & 



Müller 1986), na porção sudoeste da Faixa Araçuaí. Geograficamente, o CA abrange parte 

dos municípios de Mariana, Acaiaca, Barra Longa e Diogo de Vasconcelos, região centro-

sudeste de Minas Gerais, a leste do Quadrilátero Ferrífero. O presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar os diferentes litotipos de fácies granulito que compõem o CA com base 

em sua composição geoquímica. Para as análises de química foram selecionadas 21 

amostras de litotipos de fácies granulito. As análises de elementos traços foram realizadas 

via Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte Plasma (ICP-OES), no Laboratório de 

Geoquímica Ambiental e as de elementos maiores, via Espectrômetro de Fluorescência de 

Raios-X (FRX), no Laboratório de Preparação de Amostras para Geoquímica e 

Geocronologia (LOPAG) do DEGEO/UFOP.  

 

PETROGRAFIA 

Os granulitos que compõem o CA são granada ± sillimanita ± cordierita ± cianita 

granulitos, granulitos félsicos, máficos e ultramáficos. Os granada ± sillimanita ± cordierita ± 

cianita granulitos são constituídos por uma associação mineral típica de litotipos para-

derivados, formada por polimorfo de Al2SiO5 (sillimanita ou cianita), biotita, granada, 

plagioclásio e quartzo, podendo conter feldspato potássico e cordierita. Os granulitos 

félsicos e máficos apresentam composição mineralógica típica de litotipos orto-derivados. 

Os primeiros são constituídos essencialmente por feldspato potássico, plagioclásio, quartzo 

e biotita, podendo conter granada e ortopiroxênio. Os máficos são compostos basicamente 

por plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio e hornblenda. A rocha ultramáfica, 

denominada de olivina–piroxênio granofels, é composta essencialmente por olivina e 

ortopiroxênio, composição mineralógica semelhante a de harzburgitos.  

 

GEOQUÍMICA DOS GRANULITOS 

No diagrama triangular Al2O3 + Fe2O3total -Na2O - K2O (topo), CaO (lado esquerdo) e 

FeOtotal + MgO + MnO (lado direito) (Fig. 1A), verifica-se que os granada ± sillimanita ± 

cordierita ± cianita granulitos caem no campo reservado a folhelhos e grauvacas, indicando 

que esses litotipos são derivados de rochas sedimentares. O diagrama discriminante de 

Roser & Korsch (1986) (Fig. 1B) indica que o protólito sedimentar desses granulitos pode 

ser correlacionado a ambiente de arco de ilha. O diagrama TAS (Fig. 1C), mostra que os 

granulitos félsicos podem ser correlacionados a rochas ígneas de composição riolítica. No 

diagrama triangular AFM (Fig. 1D), três das amostras analisadas de granulitos félsicos 

plotam próximas do vértice A (Na2O + K2O), isto é, têm composição compatível com 

diferenciados finais gerados por processos de cristalização fracionada de magmas de 



natureza calcioalcalina. Um dos litotipos analisados é mais rico em FeO e MgO, sua 

composição é compatível com os membros menos diferenciados da suíte. O diagrama da 

figura 1C mostra que os granulitos félsicos são peraluminosos. No diagrama TAS (Fig. 1C), 

verifica-se que os granulitos máficos apresentam composição semelhante a basaltos e 

andesitos basálticos subalcalinos. O diagrama triangular AFM (Fig. 1D) evidencia que os 

granulitos máficos caem no campo da suíte tholeiítica. O diagrama F da figura 1 indica um 

ambiente de arco de ilhas para protólito basáltico desses granulitos. Para o estudo da 

composição química do olivina–piroxênio granofels utilizou-se o diagrama triangular de 

Jensen (1976) (Fig. 1G), que mostra que essa rocha pode ser correlacionada a peridotitos 

komatiíticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- A: Diagrama triangular Al2O3 + Fe2O3total -Na2O - K2O, CaO e FeOtotal + MgO + MnO de 
Miyashiro (1973), com A=Al2O3+Fe2O3total-Na2O-K2O, C=CaO e F=FeOtotal+ MgO+MnO. B: Diagrama 
log(K2O/Na2O) versus SiO2 de Roser & Korsch (1986). C: Diagrama TAS de Le Bas et al. (1989). D: 
Diagrama triangular AFM segundo Irvine & Baragar (1971). E: Diagrama que mede aluminosidade da 
rocha, segundo os campos de Maniar & Piccoli (1989). F: Diagrama triangular de Mullen (1983). G: 
Diagrama triangular de Jensen (1976). 

Em relação aos elementos traços, observa-se que os granada ± sillimanita ± 

cordierita ± cianita granulitos apresentam teores , em ppm, de Th (6 – 25), Ba (222 – 1080), 



Zr (84 – 162) semelhantes aos granulitos félsicos e relativamente mais altos do que os dos 

outros granulitos. Os teores de Ni (41 – 127) são mais baixos do que os dos granulitos 

máficos (59 – 231) e do olivina–piroxênio granofels (2159 – 2269), entretanto são bem mais 

altos que os teores encontrados nos granulitos félsicos (3 – 21). Os granulitos máficos 

possuem teores mais elevados de V (193 – 373) e Cu (91 – 391) entre todos os granulitos. 

Os teores de Cr (3531 – 4176) encontrados para o olivina-piroxênio granofels, assim como 

os de Ni, são elevados, compatíveis com rochas ultramáficas.  

 

CONCLUSÕES 

O Complexo Acaiaca é composto por granulitos félsicos derivados de granitóides 

peraluminosos, granulitos máficos derivados de rochas ígneas básicas de arco de ilhas e 

granada ± sillimanita ± cordierita ± cianita granulitos originados a partir de rochas 

sedimentares de origem detrítica. Com relação ao olivina-piroxênio granofels pode-se 

afirmar que a semelhança química dessas rochas com litotipos ultramáficos ígneos (rochas 

do manto) indica um protólito desse tipo para o olivina–piroxênio granofels.  
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RESUMO 

No Complexo do Bação, centro-sul do Quadrilátero Ferrífero (QF), ocorrem rochas 
metaultramáficas que excepcionalmente ainda preservam minerais de origem magmática. 
Provavelmente elas representam, no Complexo do Bação, o protólito dos esteatitos e 
serpentinitos, que são as metaultramáficas mais comuns no QF. O principal litotipo é um 
meta-harzburgito composto por olivina com Fo80 e ortopiroxênio com En70, que são minerais 
remanescentes do protólito ígneo. Foram parcialmente substituídos por talco, serpentina, 
tremolita e cummingtonita em decorrência de processo metamórfico de fácies xisto verde. 
Um mineral notável encontrado em algumas amostras, não descrito em outras rochas 
metaultramáficas do QF, é o espinélio classificado quimicamente como pleonasto, o qual 
também é remanescente do protólito ígneo. Ele foi parcialmente transformado em clorita 
durante o metamorfismo, o que mostra que a fonte do Al para a formação de clorita 
comumente encontrada em esteatitos e serpentinitos do QF pode ser oriunda do próprio 
protólito e não decorrente de processo de interação metassomática com a encaixante, 
conforme postulado na literatura para a geração dos black walls de muitos corpos 
metaultramáficos no mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: meta-harzburgito, Complexo do Bação, espinélio 
 
 
ABSTRACT 
Metaultramafic rocks preserving igneous minerals occur in the Bação Complex, south-central 
region of the Quadrilátero Ferrífero (QF). Most probably these rocks represent, in the Bação 
Complex, the igneous protolith of steatites and serpentinites, which are the most abundant 
metaultramafic rocks in the QF. The main lithotype, classified as a meta-harzburgite, is 
composed of olivine with Fo80 and orthopyroxene with En70, which are remnants of the 
igneous protolith. They were partially transformed into talc, serpentine, tremolite and 
cummingtonite due to greenschist facies metamorphism. An outstanding mineral found in 
some samples, not described in other metaultramafic rocks in the QF, is a spinel chemically 
classified as pleonast, which is also a remnant of the igneous protolith. Pleonast was partially 
transformed into chlorite during metamorphism, evidencing that the origin of Al for the 
formation of the chlorite commonly found in the steatites and serpentinites of the QF may 
derivate from the protolith itself, and not be due to metassomatic interaction with the country 
rock, as postulated in the literature for the generation of the black walls of many 
metaultramafic bodies in the world. 
 
KEYWORDS: meta-harzburgite, Bação Complex, spinel. 

 

INTRODUÇÃO 

No Quadrilátero Ferrífero ocorrem rochas metaultramáficas pertencentes ao Grupo 

Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas, que constitui um greenstone belt arqueano (Dorr 



1969, Ladeira 1983, Roeser 1980). Trata-se principalmente de esteatitos e serpentinitos, os 

quais constituem um dos bens minerais de interesse econômico da região. Localmente, 

ainda se encontram texturas reliquiares do tipo spinifex em alguns serpentinitos, por 

exemplo, no Morro da Onça próximo a Rio Manso (Pinheiro & Nilson1997) e em outros 

locais do QF (Noce et al 1990), mas na maioria dos corpos as texturas são essencialmente 

metamórficas. Texturas cumuláticas, isto é, de natureza plutônica, foram descritas por Jordt-

Evangelista & Silva (2005) em rochas metaultramáficas da região de Lamim, ao sul do QF, 

que sugeriram serem estas estratigraficamente correlacionáveis à Unidade Metavulcânica 

do Grupo Nova Lima. Este trabalho aborda a petrografia e a química mineral de um corpo 

metaperidotítico encontrado no Complexo do Bação, região do distrito ouropretano de 

Amarantina (Fig. 1), localizado na porção central do QF. A rocha preserva diversos minerais 

ígneos, inclusive espinélio aluminoso, não descrito anteriormente em rochas ultramáficas da 

região. Por se encontrar dentro do Complexo do Bação é provável que esta rocha 

corresponda ao protólito dos esteatitos e serpentinitos pertencentes ao Supergrupo Rio das 

Velhas daquela região. O fato de o corpo apresentar talcificação e serpentinização parcial a 

total corrobora esta interpretação.  
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Figura 1: Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (extraído de Alkmim & Marshak, 1998) e mapa de 
localização dos afloramentos de metaultramáficas.  Ponto 1, meta-harzburgito, ponto 2, harzburgito 
com espinélio e ponto 3, metadunito. 



MATERIAIS, MÉTODOS E GEOLOGIA LOCAL 

Nos trabalhos de campo foram coletadas amostras representativas dos afloramentos 

de rochas metaultramáficas, que foram laminadas. As lâminas delgadas foram descritas sob 

microscópio de luz polarizada. Destas, foram selecionadas duas para análises químicas por 

MEV/EDS de minerais selecionados. Todos os trabalhos laboratoriais foram executados no 

Departamento de Geologia/Escolas de Minas/UFOP. 

O Complexo Bação, constituído predominantemente por gnaisses de composição 

tonalítica e granodiorítica (Gomes 1986, 1987), compõe o embasamento das supracrustais 

do greenstone belt Rio das Velhas, que o rodeiam (Fig. 1). Subordinadamente ocorrem 

xistos de derivação pelítica e anfibolitos. Corpos de rochas ultramáficas com olivina 

preservada, parte dos quais identificados por Martins (1999), constituem o objeto do 

presente trabalho. Trata-se de metaperidotitos, que localmente foram transformados em 

esteatito. São maciços, de granulação fina a média e podem estar dobrados. 

 

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA 

As rochas metaultramáficas do Complexo do Bação estudadas ocorrem sob a forma 

de blocos com tamanho de metros a decâmetros. Foram descritas em três pontos (Fig. 1). 

Provavelmente, as dos pontos 1 e 2, distanciados de cerca de 330metros,  fazem parte de 

um único corpo, por serem mineralógicamente e texturalmente semelhantes.  

A rocha do ponto 1 possui minerais ígneos como olivina, ortopiroxênio e espinélio, 

que somam até 35% do volume da rocha e proporções variáveis de serpentina, talco, 

anfibólios, clorita, carbonatos e ilmenita, que juntos constituem os restantes 65% da rocha. A 

olivina aparece em cristais anédricos de até 0,8mm, com alteração para talco e serpentina. 

A fórmula estrutural média da olivina, obtida por meio de análises de MEV/EDS, é 

Mg1,6Fe0,4SiO4, correspondente a cerca de 80% do componente forsterita. O ortopiroxênio, 

com fórmula estrutural Mg0,7Fe0,3Si2O6, isto é, com En70, encontra-se substituído 

parcialmente por talco, serpentina e dois tipos de anfibólio, tremolita e cummingtonita, 

gerados por reações metamórficas em condições da fácies xisto verde. O espinélio ocorre 

em grãos anédricos medindo cerca de 0,2mm, de cor verde-escura e encontra-se sempre 

rodeado por clorita. A sua fórmula estrutural média é Mg0,6Fe0,4Al1,9Cr0,1O4, o que 

corresponde a uma composição intermediária entre espinélio s.s. e hercinita, sendo, 

portanto, classificado como pleonasto. Considerando que olivina e ortopiroxênio são os 

principais minerais preservados, a rocha ultramáfica original é um harzburgito. A rocha do 

ponto 2 também é um meta-harzburgito que se diferencia do primeiro por não conter 

espinélio. A rocha do ponto 3, classificada como meta-dunito, possui cerca de 30% em 

volume de olivina, que ocorre em grãos com até 0,5mm, de porte bem maior do que os 

demais minerais. O restante da rocha é composto majoritariamente por clinoanfibólio, que 



compõe uma matriz metamórfica mais fina junto com pequeno volume de clorita, serpentina 

e minerais opacos. Como olivina é o único mineral remanescente do protólito magmático, 

isto é, não foram encontrados piroxênios, a rocha protolítica seria um dunito.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A presença de clorita nas rochas metaultramáficas do QF tem sido considerada 

como resultante de reações metassomáticas entre uma encaixante quartzo-felspática e o 

corpo ultramáfico, que acompanham o metamorfismo. Nos corpos metaultamáficos zonados, 

clorita ou biotita costumam constituir a auréola externa, denominada black wall, em contato 

com a encaixante (Winter, 2001). O alumínio necessário a geração daqueles filossilicatos é 

normalmente insuficiente na rocha ultramáfica primária e, portanto, postula-se que ele 

provém da encaixante. No entanto, no caso da rocha em questão, verifica-se que houve 

formação de clorita a partir do alumínio do espinélio, conforme mostram as feições texturais 

de substituição do espinélio por clorita, o qual invariavelmente está envolvido por esta. 

Portanto, o Al necessário para formar os clorita xistos associados aos esteatitos e 

serpentinitos na região do QF pode ser oriundo da própria rocha ígnea ultramáfica, e não 

necessariamente de reações envolvendo a encaixante gnáissica. 
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RESUMO 
Apresenta-se a caracterização petrográfica e litoquímica de corpos plutônicos das unidades 
Derribadinha, São Vítor, Galiléia, Cuieté Velho e Alto Capim, e de rochas vulcânicas 
pertencentes ao Grupo Rio, aflorantes entre os municípios de Governador Valadares e 
Ipanema, MG, que têm sido englobadas no magmatismo G1 do Orógeno Araçuaí. As rochas 
plutônicas são predominantemente tonalito e granodiorito, com diorito e granito 
subordinados, cujas características químicas correspondem às de uma série cálcio-alcalina 
expandida, metaluminosa a levemente peraluminosa, do tipo I. Esses atributos são muito 
semelhantes aos da Suíte Galiléia em sua área-tipo. O vulcanismo do Grupo Rio Doce varia 
de dacitos a riolito. Esta associação plutono-vulcânica pertence ao arco magmático Rio 
Doce, desenvolvido em substrato continental entre 630 e 585Ma, quando do fechamento da 
bacia Macaúbas, precursora do Orógeno Araçuaí. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Suíte G1, Grupo Rio Doce, arco magmático, Orógeno Araçuaí.   
 
ABSTRACT  
In order to characterize the geotectonic setting of the Derribadinha, São Vítor, Galiléia, 
Cuieté Velho and Alto Capim granitoid plutons exposed in the region between Governador 
Valadares and Ipanema, Minas Gerais, we performed a geochemical investigation, which 
also incorporated the associated Rio Doce volcanic rocks. The studied rocks consist of 
tonalite and granodiorite, with subordinate diorite and granite. They correspond to expanded 
calc-alkaline, metaluminous to slightly peraluminous, I-type granitoids. These characteristics 
are similar to those showed by Galiléia suite. The volcanic rocks of the Rio Doce Group 
consist of dacite and ryolite. We interpreted the studied rock assemblage as the plutonic and 
volcanic components of the Rio Doce magmatic arc, developed on a continental basement 
between 630-585Ma, during the closure of Macaúbas basin, the precursor basin of Araçuaí 
Orogen.  
 
KEYWORDS: G1 suite, Rio Doce Group, magmatic arc, Araçuaí Orogen. 
 
INTRODUÇÃO 
O Orógeno Araçuaí-Congo Ocidental é um dos vários orógenos brasiliano-panafricanos 

gerados na aglutinação de massas continentais que culminou na formação do Gondwana 

Ocidental. Possui a particularidade de ter se desenvolvido em um ambiente parcialmente 

confinado, circundado pelos crátons do São Francisco e Congo, em suas porções norte, 

oeste e leste. Tal fato o caracteriza como uma zona orogênica singular, se comparada aos 

seus equivalentes de várias idades e contextos tectônicos. A abertura do Oceano Atlântico, 

iniciada no Cretáceo, o dividiu em dois segmentos: o Orógeno Araçuaí, situado entre o 

Cráton do São Francisco e a margem continental brasileira (Pedrosa-Soares et al. 2001, 

2008, Alkmim et al. 2006), e sua contraparte no sudoeste africano, a Faixa Congo Ocidental 

(Tack et al. 2001).  



A evolução tectônica do Orógeno Araçuaí é caracterizada por diferentes episódios de 

magmatismo que foram discriminados, em função de seus atributos estruturais, petrológicos, 

geoquímicos e geocronológicos, nas suítes G1 (pré-colisional), G2 (sin-colisional), G3 (tardi- 

a pós-colisional), G4 e G5 (pós-colisionais), por Pedrosa-Soares & Wiedemann-Leonardos 

(2000; recentemente atualizado em Pedrosa-Soares et al. 2008). Destas, a Suíte G1 tem 

recebido especial atenção por representar o arco magmático cálcio-alcalino formado no 

estágio pré-colisional do Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008; Alkmim et al. 

2006). A distribuição espacial e temporal dos corpos da Suíte G1 deve refletir a 

paleogeografia, polaridade e duração da convergência de placas neste setor do orógeno. O 

intervalo de tempo no qual se formou a Suíte G1 está bem estabelecido por datações U-Pb 

em ca. 630-585Ma (e.g., Nalini Jr. 1997, Pedrosa-Soares et al. 2001, 2008). No entanto, a 

distribuição espacial dos corpos que compõem esta suíte é ainda pouco precisa. 

Com o objetivo de melhor delimitar corpos pertencentes e candidatos a pertencerem à Suíte 

G1 e investigar a sua gênese, a região entre os meridianos 42010’ - 41020’ W e paralelos 

18050’ – 19050’ S, limitada a norte por Governador Valadares e a sul por Ipanema, foi 

estudada do ponto de vista geoquímico e petrogenético. Corpos das unidades Derribadinha, 

São Vítor, Galiléia, Cuieté Velho e Alto Capim acham-se expostos em uma área de 58 x 28 

km, onde alojam-se nas rochas do Grupo Rio Doce e do Complexo Pocrane. Para a 

caracterização geoquímica e petrogenética foram selecionadas 26 amostras destas 

unidades e uma amostra de rocha vulcânica pertencente à Formação Palmital do Sul do 

Grupo Rio Doce. Para fins comparativos, foram utilizados os dados obtidos por Vieira (2007) 

em quatro amostras de rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce. O tratamento dos dados foi 

realizado no programa Aabel©, exclusivo para o sistema operacional da Macintosh. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As amostras selecionadas foram analisadas pelo Laboratório ACME, após as rotinas 

convencionais de britagem e moagem. Por meio de Espectrômetro de Emissão em Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-ES) foram analisados os elementos maiores. Essa análise foi 

seguida por fusão em metaborato/tetraborato de lítio e digestão em ácido nítrico diluído, 

sendo a perda ao fogo (LOI) determinada pela diferença de peso da amostra antes e depois 

do aquecimento a 1000 0C. Os elementos traços foram obtidos no Espectrômetro de Massa 

em Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), sendo que os elementos terras raras (ETR) e 

os elementos refratários passaram por fusão em metaborato/tetraborato de lítio seguido de 

digestão em ácido nítrico e os metais preciosos e base (Au, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Se, Tl, Zn) passaram ainda por diluição em água régia. 

 
 



Elementos maiores, traços e terras raras 
As amostras analisadas possuem teores de SiO2 entre 56,03% e 75,75%, tratando-se, 

portanto, de rochas intermediárias a ácidas. Os teores de Al2O3 variam entre 12,51% e 

18,63% e os teores de K2O estão entre 0,85% e 6,22%. Nos diagramas do tipo Harker (sílica 

versus outros óxidos) observa-se para as amostras da Suíte G1 (Figura 1a), uma correlação 

positiva, com dispersão, para K2O, uma correlação negativa para TiO2, Al2O3, MgO, CaO, 

FeOtotal e MnO e grande dispersão para Na2O. As amostras das rochas vulcânicas do Grupo 

Rio Doce apresentam relações similares às das rochas plutônicas, quando comparados aos 

mesmos óxidos, sendo que uma correlação positiva também é observada para Na2O (Figura 

1b). Estas correlações são compatíveis com a cristalização de minerais ferromagnesianos 

(biotita ± anfibólio ± piroxênio), feldspatos (plagioclásio ± microclina ± ortoclásio) e quartzo, 

como minerais essenciais, e minerais acessórios como zircão, granada, titanita, apatita e 

rutilo. 

Segundo o diagrama de classificação R1xR2, com proporções calculadas em milicátions, as 

rochas são classificadas como tonalito e granodiorito, com diorito e granito subordinados 

(Figura 2-I). As rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce são classificadas no diagrama TAS 

como dacito (amostras de Vieira 2007) e como riolito (Figura 2-II). A relação SiO2x(A/CNK), 

bem como os diagramas AFM e SiO2xK2O mostram características químicas de uma série 

cálcio-alcalina expandida, metaluminosa a levemente peraluminosa, do tipo I, com índice de 

saturação em alumina entre 0,50 e 1,11 (Figuras 2-III, IV e V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de variação do tipo Harker, sílica versus outros óxidos (modifcado de Bathia 
1983). a) amostras da Suíte G1 e b) amostras do Grupo Rio Doce. 

a) b) 



Estas características são muito similares às encontradas para a Suíte Galiléia por Nalini Jr. 

(1997). Os teores de K2O, entre 1,89 e 4,43, caracterizam uma série de médio a alto 

potássio para as rochas vulcânicas (Figura 2-VI). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – I) Diagrama de classificação para rochas plutônicas da Suíte G1 usando os parâmetros R1 
e R2 (modificado de De la Roche et al. 1980), proporções calculadas em milications. II) Diagrama de 
classificação para rochas vulcânicas do Grupo Rio Doce, usando o conteúdo de álcalis total x sílica 

(TAS), modificado de Le Maitre et al. (1989). Q=quartzo normativo, Ol=olivina normativa. III) Posição 
das amostras da Suíte G1 no diagrama SiO2 x A/CNK, modificado de Chapell & White (1974). IV) 

Diagrama mostrando o limite entre o campo cálcio-alcalino e o campo toleítico, modificado de 
Rickwood et al. (1989). V e VI) Diagramas de rochas sub-alcalinas usando K2O versus sílica. A 

nomenclatura baixo, médio e alto potássio é a adotada por Le Maitre et al. (1989) e as séries toleítica, 
cálcio-alcalina, cálcio-alcalina de alto K e shoshonítica é a nomenclatura usada por Rickwood (1989). 

 
Baseado na relação (Y+Nb)xRb, que descrimina diferentes ambientes tectônicos (Pearce et 

al. 1984), as rochas analisadas se dispõem, principalmente, no campo de arco vulcânico, 

com duas amostras no limite com o campo intra-placa (Figura 3-I). Os atributos 

geoquímicos, segundo o diagrama R1xR2 (Batcher & Bowden 1985), evidenciam marcante 



assinatura de arco vulcânico pré-colisional com fracionados de manto, corroborando, por 

exemplo, os trabalhos de Nalini Jr. (1997), Pedrosa-Soares et al. (2001) e Nalini Jr. et al. 

(2005) (Figura 3-II). 

Quando normalizadas por meteoritos condríticos, que representam amostras de material 

pouco fracionado (Rollinson 1993), o padrão apresentado pelas rochas estudadas é muito 

semelhante ao apresentado para a Suíte Galiléia (Nalini Jr. 1997, Nalini Jr. et al. 1998). 

Tanto as rochas plutônicas da suíte G1, quanto as rochas vulcânicas associadas mostram 

um ligeiro fracionamento dos elementos terras raras leves em relação aos elementos terras 

raras pesados, o que é bem representado pela razão (La/Lu)N com máximo igual a 46,84.  

Todas as amostras exibem uma anomalia negativa de Eu (Eu/Eu*), com valores entre 0,08 

(amostra L197) e 0,62 (amostra L246) para as rochas plutônicas da Suíte G1 e valores 

iguais a 0,13 (L027), 0,16 (TV-21) e 0,18 (TV-156F) para as rochas vulcânicas do Grupo Rio 

Doce (Figuras 3-III e 3-IV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos para rochas graníticas: I) modificado 
de Pearce et al. (1984) e II) modificado de Batcher & Bowden (1985). Diagramas de ETR, com 

normalização por condrito segundo Nakamura (1974), III) amostras da Suíte G1 e IV) amostras do 
Grupo Rio Doce. 

CONCLUSÕES 

As características geoquímicas e petrogenéticas apresentadas mostram que os plútons 

estudados possuem características muito semelhantes às da Suíte Galiléia, já caracterizada 

como representante típico de arco magmático. A composição tonalítica-granodiorítica dos 

corpos estudados representa a parte plutônica do arco magmático do Orógeno Araçuaí, que 

associada a dacito e riolito do Grupo Rio Doce, os quais representam a parte supracrustal 

do arco, caracterizam o edifício plutônico-vulcânico do arco magmático Rio Doce. 

I) II) 

III) IV) 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma compartimentação dos domínios geomorfológicos da região de 

Jacarepaguá e a caracterização de suas susceptibilidades geoquímicas. A área de estudo passa por uma intensa 

ocupação territorial e apresenta problemas ambientais decorrentes da falta de um planejamento urbanístico 

baseado em feições fisiográficas. Nesse sentido são definidos os domínios: (1) Maciços Costeiros; (2) Planícies 

Alúvio-Colúvio-Marinha; (3) Planícies Flúvio-lagunares; (4) Lagoa de Jacarepaguá-Camorim; (5) Lagoa da 

Tijuca; (6) Restinga Interna; (7) Lagoa de Marapendí; (8) Restinga Externa. Esses domínios apresentam 

propriedades geoquímicas distintas características dos seus componentes litológicos e dos ambientes de 

formação. A compartimentação proposta define diretrizes para ocupação territorial, recuperação de áreas 

degradadas e de proteção de áreas preservadas. 

Palavras-chave: domínios geomorfológicos, susceptibilidade geoquímica, plumas de contaminação, bacia de 

Jacarepaguá. 

 

ABSTRACT 

This article presents a compartmentation of Jacarepaguá region geomorphologyc domains and the 

characterization of their geochemistry susceptibility. In the investigated area occur intense territorial occupation  

and presents environmental problems from the absence of urbanistic planning based at physigraphyc basis. The 

following domains are proposed: (1) Coastal Massif; (2) Alluvium-Colluvium-Marine Plain; (3) Fluvial-Lagoon 

Plan; (4) Jacarepaguá-Camorim Lagoon; (5) Tijuca Lagoon; (6) Interior barrier; (7) Marapendí Lagoon; (8) 

External barrier. These domains present different geochemistry property as result of litologic component, water 

saturation and formation settings. The proposal compartmentation define norms to territorial occupation, 

recovery of degraded areas and natural areas protection.  

Keywords: geomorphologyc domain, geochemistry susceptibility, plume contamination, Jacarepaguá basin. 

 

I�TRODUÇÃO 

A área deste estudo compreende uma macrobacia representada pelos Maciços da Pedra Branca 

e da Tijuca e pelas planícies ocupadas na área de Jacarepaguá, Vargem Pequena, Vargem Grande, 

Itanhangá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Esta região apresenta um rápido processo de 

urbanização e ocupação territorial por compreender uma opção em relação às áreas já densamente 

ocupadas do município do Rio de Janeiro. Esta região possui histórico de ocupação significativa a 

partir da década de 1960 baseado em um plano urbanístico elaborado para a ocupação da área (Cabral, 

1979).  

A elaboração de planos ou diretrizes de ocupação devem se basear em parâmetros 

fisiográficos que estabeleça uma sustentabilidade para o desenvolvimento de atividades humanas. Um 

aspecto importante a ser levado em consideração em um plano de ordenamento territorial é a 

susceptibilidade geoquímica, principalmente em se tratando de uma área costeira com complexas 

feições hidrodinâmicas (CPRM, 2001). O presente trabalho é baseado no desenvolvimento de estudos 

de contaminação por atividades antrópicas, notadamente postos de gasolina, indústrias e rejeitos 

domésticos.  



Nesse sentido, os estudos de susceptibilidade geoquímica na região de Jacarepaguá se 

revestem de especial importância na definição de diretrizes para ocupação territorial, recuperação de 

áreas degradadas e proteção de áreas preservadas.  

 

EVOLUÇÃO GEOLÓGICA �O QUTER�ÁRIO 

A evolução geológica, geomorfológica e sedimentar da região de Jacarepaguá (Figura 1) 

envolve estágios de transgressão e regressão marinha, erosão dos maciços costeiros, sedimentação em 

ambiente de restinga, formação de lagunas e seu preenchimento, de acordo com Lamego (1948) e 

Roncarati et al. (1976). 

 

Figura 1 – Região de Jacarepaguá. Os domínios geomorfológicos descritos neste trabalho são: (1) 

Maciços Costeiros; (2) Planícies Alúvio-Colúvio-Marinha; (3) Planícies Flúvio-lagunares; (4) Lagoa de 

Jacarepaguá-Camorim; (5) Lagoa da Tijuca; (6) Restinga Interna; (7) Lagoa de Marapendí; (8) Restinga 

Externa. Fonte da imagem: Software Google Earth, em 17/04/2009. 

Nesse sentido, o primeiro estágio pode ser caracterizado pela ação marinha com a formação de 

peneplanos correspondentes na área interna de Jacarepaguá. Este evento é registrado pela superfície 

horizontalizada do terreno e a presença de depósitos marinhos (com conchas) junto aos maciços. 

O segundo estágio é representado pela regressão marinha, exposição de áreas anteriormente 

inundadas e o aparecimento das restingas anteriormente submersas. Esta regressão permite a formação 

de ambientes lagunares separados e protegidos do oceano aberto pelas restingas expostas. 

O terceiro estágio é caracterizado pelo preenchimento das lagunas através da deposição de 

sedimentos originados dos maciços costeiros e retrabalhados em ambiente marinho raso. Neste estágio 

também ocorre o aparecimento da restinga externa e a formação da Lagoa de Marapendí. 

O último estágio é marcado pela definição da atual linha de costa definida pela restinga 

externa e a deposição de turfeiras intercaladas com sedimentos finos em ambientes lagunares restritos 

com pouca ou nenhuma influência de maré. 

 



A COMPARTIME�TAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

A evolução da paisagem na área de estudo é baseada na evolução geomorfológica (dada pela 

formação de blocos altos e baixos, provavelmente pela ação de esforços neotectônicos) e na 

sedimentação costeira guiada pela variação do nível do mar, segundo Maia et al.( 1984) e Pereira 

(1998). 

Neste sentido, os Maciços Costeiros da Pedra Branca e da Tijuca são interpretados como 

originados através de uma tectônica rúptil com a geração de grábens e horst com a implantação da 

bacia do Macacu. Nesse processo, os maciços na área de estudo representam altos estruturais que 

passaram a sofrer processos de erosão e denudação. 

Esse domínio apresenta relevo acidentado e baixa taxa de ocupação territorial, sendo 

caracterizado por áreas de preservação ambiental (Parque Nacional da Tijuca e Parque Estadual da 

Pedra Branca). Estas áreas tem passivos ambientais pontuais representados por ocupação territorial 

ocupados por condomínios e favelas, além de pedreiras de brita através de exporação de rochas 

gnáissicas. O comportamento geoquímico desse domínio é caracterizado pelo fluxo gravitacional de 

plumas de contaminação direcionais em solos de pequena espessura. 

Um outro importante domínio geomorfológico é representado pela Planície Alúvio-Colúvio-

Marinha, coincidente com a área de peneplanização ocorrida no primeiro estágio da evolução 

geológica recente acima descrito. O relevo arrasado que caracteriza a área permitiu uma ampla 

urbanização correspondente ao bairro de Jacarepaguá (Freguesia, Pechincha, Tanque, Taquara, Anil e 

porções do Itanhangá, Curicica, Vargem Pequena e Vargem Grande). Em termos de susceptibilidade 

geoquímica, este domínio é caracterizado pela existência de pluma de contaminação em lençól freático 

de 1 a 3 m de profundidade e com dispersão diminuída pela de presença de camadas de areias 

intercaladas com camadas silto-argilosas. 

O domínio denominado Planícies Flúvio-Lagunares é caracterizado por um ambiente de 

sedimentação recente onde predominam banhados e terraços com lençol freático aflorante. Parcelas 

importantes deste domínio sofreram processos de urbanização inadequada e são representados 

atualmente pelos bairros Cidade de Deus, Gardênia Azul e Rio das Pedras. Em adição, este ambiente 

atinge parcialmente os bairros de Itanhangá, Curicica, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos 

Bandeirantes e Barra da Tijuca. 

Esse domínio apresenta a maior susceptibilidade geoquímica da área de estudo. Esse 

comportamento é decorrente da alta capacidade de dispersão de plumas com poluentes químicos ou 

orgânicos através da sua percolação nos sedimentos saturados. Esta feição da baixa profundidade do 

lençol freático, que por vezes atinge a superfície, resulta na maior facilidade de mistura da pluma 

contaminada com a água subterrânea. Esta maior facilidade de fluxo é atenuada localmente somente 

na existência de lentes silto-argilosas, que por apresentarem menor porosidade reduzem a dispersão da 

pluma.  

O domínio da restinga interna é topograficamente mais elevado que o domínio de planície 

flúvio-lagunar e tem sua origem relacionada à deposição de sedimentos grossos  durante transgressão 

marinha e posterior exposição no período de regressão. Esta feição topográfica permitiu a sua 

ocupação urbana através da construção da Avenida das Américas e a conseqüente implantação dos 

bairros nobres da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Esse domínio também apresenta alta 

susceptibilidade geoquímica por ser constituído de material arenoso e elevada porosidade. Esta feição 

permite intenso fluxo de plumas contaminadas com aumento de intensidade de danos quando atinge o 

lençol freático. Este domínio é dominado por áreas urbanas residenciais onde a falta de tratamento de 

esgotos repercute na sua percolação e contaminação das águas subterrâneas que fluem para as áreas 

lagunares. Em adição, a presença de vários postos de gasolina ao longo da Avenida das Americas e 

seus acessos laterais representa locais de riscos de propagação de plumas de hidrocarbunetos. 

A área da restinga externa, a mais recente feição formada na área de estudo tem uma ocupação 

parcial na área do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca e representa a atual linha de costa, 



sendo suas praias o maior atrativo turístico da área. Esse domínio tem uma extensão territorial 

limitada, apesar de alongada (atingindo 18 km), sendo parcialmente ocupada por bairros residenciais, 

cujas falta de saneamento básico permite que o esgoto doméstico percole nas areias de alta porosidade 

desse domínio, atingindo a Lagoa de Marapendí ou o oceano. 

O domínio da Lagoa de Jacarepaguá-Camorim é representado por uma área alagada com 

influência de maré e com lâmina d água de um a cinco metros nas áreas de canal. Esta lagoa recebe as 

drenagens da área de Jacarepaguá, Curicica, Vargem Pequena e Vargem Grande. As suas laterais 

ainda apresentam vegetação de mangue apesar de haver registros de recentes urbanizações de 

condomínios de médio a alto padrão assim como de favelas, comumente irregulares, clandestinos e 

desordenados. A Lagoa da Tijuca apresenta grande influência da maré que resulta em fluxo de água 

constante. Suas margens sofrem processos de urbanização similares à acima descrita. A Lagoa de 

Marapendí tem hoje parte preservada por uma área de preservação ambiental (APA de Marapendí), 

apesar de sofrer o despejo in natura de esgoto doméstico. 

O comportamento geoquímico dos domínios representados pelo ambiente lagunar é 

caracterizado por ser área de descarga de poluentes diversos e consequentemente representarem alvos 

sensíveis dos poluentes locais. Os esgotos domésticos, comerciais e industriais são direcionados a 

esses domínios e neles são acumulados ou parcialmente transportados nos canais pelas correntes 

fluviais ou de maré, onde são despejados no oceano. 

 

CO�CLUSÃO 

A compartimentação em domínios da região de Jacarepaguá, segundo a susceptibilidade 

geoquímica, permite a definição de diretrizes para ocupação territorial. Nesse sentido, o planejamento 

da urbanização deve se basear nas características geomorfológicas e geológicas, relevando as feições 

naturais de cada domínio. Estas características geoquímicas dos domínios propostos são importantes 

na definição de estratégias de recuperação de áreas degradadas e minimização de impactos ambientais 

provocados pela atividades antrópicas. Em adição, as feições de susceptibilidades geoquímicas são 

aspectos relevantes para a definição de diretrizes para proteção de áreas preservadas. 
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RESUMO 
Características como a alta concentração de matéria orgânica e condições anóxicas, 

conferem aos solos de manguezais facilidade de acúmulo de poluentes.  A área de estudo 
encontra-se na porção nordeste da BTS, a qual foi estabelecida em função das atividades 
urbana, industrial e portuária desenvolvidas na região. Assim, este trabalho tem como objetivo 
analisar o histórico de contaminação do sedimento marinho da região de São Francisco de 
Conde através da determinação de Sulfetos Volatilizáveis em Ácido (SVA) e Metais (Cu, Pb, Ni, 
Zn) Extraídos Simultaneamente (MES). A amostragem consistiu na coleta de testemunhos na 
região de infralitoral, ao longo de quatro estações: Coqueiro Grande (1-CG) e Mataripe (MA, 
testemunhos 2, 3 e 4). Observou-se padrão de distribuição similar da razão ΣMES / SVA entre 
as estações, com uma leve tendência de aumento com a profundidade. As estações 1, 3 e 4 
apresentaram uma relação MES/SVA > 1. Sendo os monossulfetos uma das principais fases 
controladoras do potencial de biodisponibilidade de metais em estuários, os sedimentos 
estudados apresentam perigo à biota ali existente. 

 
PALABRAS-CHAVES: Biodisponibilidade, sedimentos, metais, BTS 
 
 
ABSTRACT 

Character such as high concentration of organic matter and anoxic conditions, give the soil of 
mangrove ease of accumulation of pollutants. The study area is in the northeast portion of the 
BTS, which was based on activities of urban, industrial and port development in the region. This 
study aims to analyze the history of contamination of marine sediment in the region of San 
Francisco de Conde by determination of sulfides in Volatilizáveis acid (AVS) and metals (Cu, Pb, 
Ni, Zn) extracted simultaneously (SEM). The sampling consisted of collecting evidence in the 
region of infralitoral over four seasons: Coqueiro Grande (1-GC) and Mataripe (MA, core, 2, 3 
and 4). A similar distribution standard of the ratio SEM/AVS was observed between the stations, 
with a slight increasing tendency with depth. Stations 1,3 and 4 presented  a relation SEM/AVS 
> 1. As the monosulfides are one of the main phases controllers of the potential of bioavailability 
of metals in estuaries, the studied sediments present danger to biota there existing. 
 

KEY WORDS: Biodisponibility, sediment, heavy metal, TSB. 
 
 
INTRODUÇÃO 
A Baía de Todos os Santos (BTS) está localizada no litoral do Estado da Bahia. Além de 

importantes ecossistemas de regiões tropicais e subtropicais, encontram-se ao seu redor, as 

principais indústrias e portos do estado. Nesse contexto a BTS aparece como receptora de 

efluentes de indústrias e resíduos domésticos. Nas últimas décadas alguns trabalhos têm sido 



desenvolvidos na região para avaliar o grau de contaminação dessa baía (QUEIROZ, 1992; 

MARTINS, 2001; GARCIA, 2005), considerada uma das áreas de maior impacto ambiental do 

Estado da Bahia nas últimas décadas (CRA, 2001), influenciada por atividades industriais, 

dentre elas àquelas associadas ao ramo petrolífero.  

Estudos direcionados à geoquímica do enxofre em águas naturais e sedimentos tem 

contribuído para a avaliação de áreas contaminadas por metais (Allen, 1993; Carvalho, 2001; 

Silvério et al., 2005). Os sulfetos voláteis em ácido (SVA) consistem primariamente de FeS e 

são encontrados em sedimentos anóxidos de água doce e ambiente marinhos. A importância 

da análise dos SVA de sedimentos está no fato desta espécie ser fundamental no controle da 

distribuição de metais pesados desses ambientes. Portanto, contribui também para a definição 

da toxicidade dos sedimentos. Se o SVA for maior que o MES (Metais Simultaneamente 

Extraídos), os metais no sedimento são considerados indisponíveis e o sedimento, em termos 

de metais, considerados não tóxico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras foram coletadas no sedimento de fundo (infralitoral) área de Coqueiro Grande, 

porção nordeste da BTS, região que está sob influência de uma refinaria de petróleo há 5 

décadas. Foram determinados e localizados 4 pontos com auxílio de GPS, definidos como 

Coqueiro Grande (1-CG), Mataripe (2-MA, 3-MA, 4-MA). Em cada estação houve coleta de um 

testemunho. Após a amostragem os testemunhos foram hermeticamente fechados para 

minimizar a oxidação dos sulfetos e transportados sob refrigeração até o NEA (Núcleo de 

Estudos Ambientais) onde foram seccionados em parcelas de 0-5, 5-10, 10-15, 15-20,20-40, 

40-60, 60-80, 80-100, 100- 108. Permaneceram a 4ºC até a realização das análises de Sulfetos 

Ácidos Voláteis/Metais Simultaneamente Extraídos - AVS/SEM, nitrogênio, Matéria Orgânica e 

granulometria. 

A determinação do AVS/SEM foi baseada na metodologia do EPA (1991), conforme descrito 

por Carvalho (2001). O sulfeto foi determinado espectofotometricamente. As concentrações dos 

metais (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) simultaneamente extraídos por Espectrometria de Absorção 

Atômica com chama (FAAS);   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A distribuição vertical dos valores de AVS/SEM, bem como a sua razão estão apresentados 

na Tab. 1. Com relação aos valores encontrados, as maiores concentrações ocorreram na 

estação 3 para Ni e estação 1 para Cu. A estação 2 apresentou os maiores teores de AVS (176  



μmol.g-1) e a estação 3 o maior SEM (3,32 μmol.g-1). A maior contribuição para ao SEM foi do 

zinco com 58%. Um padrão similar de distribuição da razão SEM/AVS, medida da provável 

disponibilidade dos metais presentes no sedimento para o ambiente, foi observado entre as 

estações, com uma leve tendência de aumento com a profundidade. Os maiores valores foram 

registrados na estação 3, com um máximo de 17,54 μmol.g-1. Howard e Evans (1993) apontam 

que as concentrações de SVA tendem a ser mais altas entre 8 e 20 cm de profundidade. 

Segundo Mozeto (2002), sedimentos com razões >1 podem não apresentar toxicidade por 

terem baixas concentrações de metais pesados ou pelo controle da disponibilidade destes 

metais por outras fases ligantes que os imobilizem no sedimento, por exemplo, o COT, oxi-

hidróxidos de ferro e manganês, e não o sulfeto. Os resultados mostram um aumento na 

concentração dos metais com a profundidade, assim como dos sulfetos (AVS), principalmente 

até os 40cm nos testemunho  1 e 2.  

  

Tabela 1. Resultados dos metais, SEM, AVS e [SEM/AVS] em testemunhos do 
infralitoral da porção Nordeste da Baía de Todos os Santos.  

Profundidade Zn Cu Ni Pb SEM  AVS  SEM/AVS 
T1 (0-5) 0,10 0,03 0,02 <LDM 0,14 8,87 0,02 
T1 (5-10) 0,21 <LDM 1,31 <LDM 1,53 13,56 0,11 

T1 (10-15) 0,18 0,04 <LDM 0,08 0,29 2,37 0,12 
T1 (15-20) 0,29 0,01 <LDM 0,01 0,31 3,78 0,08 
T1 (20-40) 0,24 1,70 <LDM 0,06 1,99 16,21 0,12 
T1 (40-60) 0,39 <LDM 0,86 0,02 1,27 1,72 0,74 
T1 (60-80) 0,49 0,19 1,30 0,03 2,00 1,53 1,30 
T2 (0-5) 0,20 0,30 <LDM 0,04 0,54 10,00 0,05 
T2 (5-10) 0,18 0,06 <LDM 0,03 0,26 16,76 0,02 

T2 (10-15) 0,34 0,15 1,23 0,04 1,75 29,40 0,06 
T2 (15-20) 0,19 0,11 0,88 0,03 1,22 37,96 0,03 
T2 (20-40) 0,26 0,04 <LDM 0,01 0,30 11,40 0,03 
T2 (40-60) 0,34 <LDM <LDM 0,01 0,35 1,58 0,22 
T2 (60-80) 0,07 0,01 0,56 0,02 0,66 176 0,00 
T2 (80-100) 0,15 0,11 1,80 0,07 2,12 4,76 0,45 
T2 (100-108) 0,07 <LDM 0,65 0,07 0,79 1,22 0,65 

T3 (0-5) 0,35 <LDM 0,71 0,07 1,13 2,31 0,49 
T3 (5-10) 0,19 <LDM 0,83 0,08 1,09 0,74 1,49 

T3 (10-15) 0,05 <LDM 0,51 0,07 0,62 0,67 0,93 
T3 (15-20) 0,02 <LDM 0,67 0,04 0,73 0,49 1,47 
T3 (20-40) <LDM <LDM 0,49 <LDM 0,50 0,25 2,00 
T3 (40-60) <LDM 0,45 2,88 <LDM 3,33 0,19 17,54 
T4 (0-5) 0,65 0,03 0,12 0,03 0,82 14,18 0,06 
T4 (5-10) 0,42 0,01 0,79 0,01 1,23 11,54 0,11 

T4 (10-15) 0,85 0,33 0,28 <LDM 1,46 4,18 0,35 
T4 (15-20) 0,33 0,09 0,38 0,02 0,82 0,39 2,08 
T4 (20-40) 0,32 0,46 0,31 0,02 1,11 0,27 4,19 

    Legenda: LDM: Zn – 0,34; Cu – 0,02; Ni – 0,07; Pb – 0,09. Resultados em μmol g-1 



Os testemunhos 3 e 4 apresentaram um aumento nas concentrações à profundidade de até 

20cm, exceto para o Ni e Pb. Os estudo utilizando a relação ΣSEM/AVS (Tab.1), revela que as 

estações 1, 3 e 4 apresentam metais disponibilizados principalmente na seção mais inferior do 

testemunho. 

 
CONCLUSÃO 
Os resultados apresentados mostram uma provável contaminação nas frações mais 

profundas do sedimento, identificados através da relação SEM/AVS > 1.  Isto sugere que os 

sedimentos atuais apresentam menor grau de contaminação, muitas vezes associado aos 

processos de oxidação, que aqueles encontrados em maiores profundidades.  
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RESUMO 
 Este estudo apresenta os resultados de análises, feitas em laboratório, das amostras de 
sedimento da camada superficial e água coletadas no manguezal do rio Passa Vaca, localizado na 
orla marítima de Salvador, Bahia. Determinou-se os teores de fosfato em água e sedimento; 
matéria orgânica;carbono orgânico; nitrogênio total e metais; comparando-os, com padrões 
aceitáveis desses elementos nos rios e águas salobras para estabelecer a quantidade de 
contaminantes presentes neste sistema de transição entre os ambientes terrestre. Os resultados 
das análises dos metais (Cr, Cd, Pb, Cu, Mn, Zn e Fe), assim como dos nutrientes no manguezal 
estudado não apresentou risco considerável ao meio ambiente, demonstrando ainda a 
funcionalidade deste ecossistema. 
 
Palavras chave: estuário, contaminantes e a expansão urbana.  
 
ABSTRACT 

This study presents the results of analysis made in Laboratory, of samples of the surface 
layer of sediment and water collected in the mangrove of the River Passa Vaca, located on coasts 
of Salvador, Bahia. It was determined the levels of phosphate in water and sediment, organic 
matter, organic carbon, total nitrogen and metals, comparing them with acceptable standards of 
these elements in rivers and brackish waters to establish the amount of contaminants present in the 
system of transition between terrestrial environments. The results of the analysis of metals (Cr, Cd, 
Pb, Cu, Mn, Zn and Fe), and of nutrients in mangrove were not considerable risk to the 
environment, further demonstrating the functionality of this ecosystem. 
 
Keywords: estuary, contaminants and urban sprawl. 
 
INTRODUÇÃO 

E indiscutível o quanto os manguezais são ecossistemas relevantes para o equilíbrio da 
Terra. Desempenham um papel de extrema importância na natureza, sendo responsáveis pela 
manutenção da qualidade de vida, atuando como estabilizadores climáticos, protetores do solo e 
fixadores de sedimentos e filtro biológico. Além disso, algumas espécies que compõem o 
manguezal são capazes de complexar contaminantes, quando em quantidades moderadas, 
evitando a degradação ambiental. 

O manguezal do rio Passa Vaca é, atualmente, um dos últimos sobreviventes deste tipo de 
ambiente na orla marítima de Salvador, Bahia. Localizado exatamente na região da foz do rio 
Jaguaribe, onde ele se encontra com o rio Passa Vaca, formando o estuário onde o manguezal 
está assentado (Caetano, 2003). A região do manguezal localiza-se sob as coordenadas 
geográficas 12°58’ S e 38°24’ W. Da área original do manguezal com cerca de 50 km², após a 



expansão urbana, restou apenas, uma área com cerca de 14 km². Assim, o presente trabalho visa 
a análise química da água e sedimentos superficiais coletados neste sistema fluvio-marinho da 
desembocadura do rio Passa Vaca, objetivando a avaliação da contaminação do local. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para viabilizar o estudo aprofundado da quantidade de contaminantes no manguezal do 
estuário do rio Passa Vaca, coletou-se amostras de água e sedimento. O sedimento foi amostrado 
usando um testemunho com cerca de 35 cm cujo sedimento foi fracionado de 0 a 10cm (porção 
superficial), 10 a 20cm e de 20 a 35cm (parte mais profunda do testemunho), sendo apenas 
analisado neste estudo a porção superficial. As mesmas foram conservadas em recipientes 
plásticos.  

O primeiro ponto de coordenada 429074S e 8594149W, foi o ponto de coleta mais próximo 
a nascente e o sedimento coletado era argilo-arenoso de coloração escura e com presença de 
raízes e conchas, sendo que a água era translúcida devido a contaminação de resíduos 
domésticos; o segundo ponto de coleta de coordenada 427151S e 8557842W, apresentou as 
mesmas características do primeiro; já no terceiro ponto, situado próximo ao encontro dos rios 
Passa Vaca e Jaguaribe, o sedimento era arenoso com coloração escura e presença de raízes. 
Além disso, era notável a presença de resíduos domésticos na confluência entre os dois rios, 
como presença de garrafas, roupas, etc; o quarto ponto de amostragem foi na foz do rio, onde a 
água é mais clara assim como o sedimento sendo este puramente arenoso, típico sedimento de 
praia. 

Após a coleta e armazenagem em campo, as amostras foram levadas para o Laboratório 
de Estudos do Petróleo (LEPETRO) NEA/IGEO/UFBA. Foram determinado fosfato em água e 
sedimento estuarino, seguindo o método de Grasshoff (1999) e Aspilla et al. (1976); carbono 
orgânico em particulado conforme método de Strickland e Parsons (1972); matéria orgânica e 
carbono orgânico em sedimento utilizando-se o método do dicromato de potássio, segundo 
Walkey-Black (1947); metais (Cr, Cd, Pb, Cu, Mn, Zn e Fe) em água e sedimentos com o 
espectrômetro de absorção atômica com chama, segundo metodologia ASTM (1995) e EPA 3051, 
consecutivamente; nitrogênio total em sedimento pelo método de Kjedahl (método volumétrico), 
segundo Embrapa (1997). Para cada análise foram realizados padrões de qualidade utilizando 
réplicas de amostras, brancos e padrões universais com valores tabelados para avaliar possíveis 
contaminações de reagentes e vidrarias. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As concentrações de Cr, Cd, Pb, Cu e Zn encontradas na água do Rio Passa-Vaca (Tab. 
1) estão abaixo do limite de detecção do espectrômetro, entretanto os teores de Mn e Fe 
apresentaram-se superiores aos limites estabelecidos pelo CONAMA provavelmente associado 
aos óxidos e hidróxidos destes elementos nos manguezais e no particulado da água. Em 



relação aos metais encontrados nos sedimentos superficiais (Tab.2), estes obtiveram-se 
maiores teores, em geral, nos pontos associados com os sedimentos de granulometria fina 
embora bem abaixo dos valores de referência do NOAA, exceto o Cd e Pb que estão abaixo do 
limite de detecção do método. Os elementos Fe e Mn apresentam proporções muito abaixo dos 
valores de Background, sugeridos no NOAA. Os sedimentos, águas, argilas e matéria orgânica 
são considerados importantes acumuladores de metais pesados quando estão concentrados 
com óxidos e hidróxidos de Fe e Mn. 
 
Tabela 1 - Concentração média dos elementos Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb na água do rio Passa Vaca.  
P – Pontos. DP - Desvio Padrão. Unidade (mg.L-1). LDM - Limite de Detecção.                      

    P1 P2 P3 P4 Valores de 
Referência 

Metal  LDM CONAMA
  

Media DP Media DP Media DP Media DP NOOA 
357/2005

Cd 0,01 <LDM ** <LDM ** <LDM ** <LDM ** 8,8 0,005 
PB 0,03 <LDM ** <LDM ** <LDM ** <LDM ** 8,1 0,01 
Cr 0,01 <LDM ** <LDM ** <LDM ** <LDM ** 50 0,05 
Cu 0,02 <LDM ** <LDM ** <LDM ** <LDM ** 3,1 0,005 
Zn 0,03 <LDM ** <LDM ** <LDM ** <LDM ** 81 0,09 
Fe 0,27 0,827 0,159 0,534 ** 0,476 ** 1,016 0,022 50 0,3 
Mn 0,01 0,8 0 0,8 ** 0,6 ** 0,2 0 100 0,1 

 
Tabela 2 – Concentração média dos elementos Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb em sedimento superficial do 
manguezal do rio Passa Vaca. P - Ponto. DP - Desvio Padrão. Unidade (mg.Kg-1), exceto Fe                   
que está em (%). LDM -  Limite de Detecção. 

    P1 P2 P3 P4 Valores de Referência 
do NOOA 

Metal  LDM 
  Media DP Media DP Media DP Media DP Background Tel Pel 

Cd 0,14 <LDM  ** <LDM  ** <LDM ** <LDM ** 300 5,96 3,53
Pb 0,18 <LDM  ** <LDM  ** <LDM ** <LDM ** 17 35 91,3
Cr 0,45 3,877 0,387 2,961 ** 2,769 0,992 3,11 ** 13 37,3 90 
Cu 0,35 5,44 0,225 9,523 ** 4,558 5,263 <LDM ** 25 35,7 1,97
Zn 0,47 9,359 0,079 24,758 ** 5,916 0,309 1,269 ** 38 120 315
Fe 0,01 0,344 0,071 0,408 ** 0,201 ** 0,209 0,009 1,80% NI NI 
Mn 0,13 5,93 0,059 44,853 ** 73,597 25,49 33,986 0 400 NI NI 
 
Tabela 3: Resultados das determinações de Matéria Orgânica (M.O.), Carbono Orgânico Total (COT), 
Nitrogênio Orgânico Total (N) , da relação COT/N (C/N) Fosfato assimilável (FA). 

 % MO %COT %N C/N FA(mg/L) FA(mg/Kg) CO 
     em água em sedimento em particulado 

P1 4,555 2,643 0,116 22,7845 0,7 689,74 4,549 
P2 2,6 1,508 0,06 25,1333 0,9 121,83 4,621 
P3 0,198 0,115 0,003 38,3333 0,8 168,693 4,579 
P4 0 0 0,003 0 0,68 198,047 4,748 

 
O fosfato detectado tanto em água quanto nos sedimentos (Tab. 3) apresentam acima 

do valor de alerta estabelecido pelo CONAMA (resolução nº357, 2005) que é 0,186 mg/L, onde 



verificou-se também correlações positivas com o Fe e Mn, indicando associação entre estes 
elementos. Os fosfatos possivelmente provenientes dos efluentes domésticos podem estar 
associado à matéria orgânica ou adsorvido às argilas, que têm alta concentração nesta 
camada. Também não foram medidos valores significativos de carbono orgânico em 
particulado, matéria orgânica e nitrogênio nos sedimentos, onde esses teores não afetam a 
fertilidade e, conseqüentemente a biomassa da água. Vale ressaltar que há uma correlação 
destes compostos orgânicos com a granulometria dos sedimentos, pois quanto menor a 
granulometria maior a atração destes compostos pelas argilas, conforme pode ser observado 
na tabela 3. 

 
CONCLUSÕES  

Os resultados deste trabalho permitem inferir que a água e os sedimentos do Manguezal 
do Rio Passa-vaca não apresenta, de um modo geral, indícios de poluição e riscos à saúde 
humana e ambiental devido as baixas concentrações de metais tóxicos como Pb, Cu, Zn, Cd e 
Cr, e por não apresentarem  elevados teores de nutrientes orgânicos. Embora estes resultados 
indiquem que está área não está fortemente contaminada, vale ressaltar os impactos 
ambientais já causados pelo desmatamento e aterramento devido ao crescimento populacional 
e urbanização que tendem a extinguir este pequeno manguezal remanescente. Desta forma, 
faz-se necessário um estudo geoquímico mais aprofundado, além do controle e monitoramento 
freqüente para a preservação deste ecossistema natural.  
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