Tabela 1. Resultados geotermobarométricos para amostras de paragnaisses do Complexo Turvo-Cajati.
Amostra
056
129A
129A
297D
298E

Associação Utilizada
Sil-Grt-Bt-Ms-Kfs-Qtz
Ky-Grt-Bt-Ms-Pl-Kfs-Qtz
Ky-Grt-Bt-Pl-Kfs-Qtz
Sil-Grt-Bt-Pl-Kfs-Qtz
Ky-Sil-Grt-Ms-Bt-Kfs-Qtz

P (kbar)
6,1 ± 2,6
12,4 ± 4,4
9,4 ± 1,1
8,1 ± 1,5
9,6 ± 1,3

T (ºC)
805 ± 85
742 ± 92
711 ± 41
803 ± 39
789 ± 58

Posição
borda/matriz
borda/matriz
borda/matriz
borda/matriz
borda/matriz

Figura 5. Diagramas binários para
muscovita presente em paragnaisses
migmatíticos do Complexo Turvo-Cajati.
Valores expressos em átomos por
fórmula unitária.

Discussão e Conclusões
O padrão metamórfico apresentado pelo Complexo Turvo-Cajati, com rochas equilibradas (pico metamórfico)
em condições de alta temperatura e pressão intermediária a alta, é típico de zonas de colisão continental, e sugere um
gradiente metamórfico acima do barroviano. Embora não tenha sido possível até o momento calcular condições PT
anteriores ao pico metamórfico, as relações texturais entre as associações metamórficas e os padrões de zonação
química de granada sugestivos de crescimento progressivo, encontrados em algumas amostras, sugerem uma trajetória
metamórfica em sentido horário. Esse padrão metamórfico é consistente com o padrão estrutural descrito por Faleiros &
Campanha (2005), caracterizado por sistemas de nappes com transporte para oeste decorrentes de um regime
compressivo.
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ABSTRACT
The implementation of a mine in a certain area, when developed by well established companies, could involve four
types of projects. The sequence of these projects starts with a survey of an ore body (mineral exploration), then it comes
the implementation of the mine, followed by its operation. Finally, the last type of project is the mine closure (mine
decommissioning). In each one of these phases good management practices are directly related to well known
technologies that help technicians to overcome potential problems related to the environmental impact of this type of
industrial activity. In the last two decades, a great amount of effort have been developed by several research institutions,
worldwide, to be able to create tools to predict and to estimate the environmental impact of mining industry in the
environment. Geochemical characterization of rock (ore and waste samples) associated to hydrological survey has a
great importance in the prediction of future water quality of a mine site and this should be included in the initial mineral
exploration project. Based on the results of this type of study (mine site future water quality estimation), the most
appropriate technology for mine effluent treatment (active or passive) can be evaluated in terms of cost and efficiency
to comply with the local environmental standards.
Keywords: water management, sustainability, mining industry, water research

1.

INTRODUCTION:

Water plays a significant role in mining projects. Its importance nowadays 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. Historically the stages of a
mine implementation have changed significantly in the last four decades. Many of these tools are readily available in
scientific publications, workshop proceedings and at several internet sites, such as www.epa.gov; www.usgs.gov;
www.doe.gov. Due to the existence of technological tools (e.g. tests, hydrogeochemical models, effluent treatment
system) that make it possible to predict significant environmental impacts in advance as well as to manage the impact,
the assessment of the environmental risk of a mine activity is now considered a necessary phase of mineral exploration.
Once a mine starts its operation, a progressive rehabilitation plan for the area has to be in place as well as a plan for
closure and decommissioning. The aim of this paper is to introduce the reader to some environmental technologies that
are readily available to environmental technicians for application at mine sites as well as at some other industrial sites.

2.

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY TO TREAT INDUSTRIAL EFFLUENTS:

One of the most promising techniques for treatment of a point source contamination from industrial sites is passive
treatment. This type of treatment is usually applied to mine influenced waters before reaching the local drainages. The
term mine influenced water was recently defined by researchers as any water whose chemical composition has been
affected by mining or mineral processing activities (Wildeman and Gusek, 2004). For instance acid rock drainage could
be mine influenced water that has mineral acidity caused by iron and aluminum hydrolysis. Therefore, depending on the
chemical composition of this water and the volume of discharge per unit of time, this water could be treated by passive
treatment systems.
Passive treatment plant is any water treatment system that:

1- Utilizes common geochemical reactions typically assisted by micro organisms or plants;
2- Does not require the addition of chemical reagent, power or short term exchange of process media;
3- Functions without human interventions for long periods.
For the implementation of a passive treatment system, basically four phases are usually carried out. Each phase has its
own importance and should follow this sequence: 1- Laboratory studies, 2- Bench scale studies, 3- Pilot scale system,
and 4- Full scale system. Fatal flaws could happen in the case where one of the phases before the full scale
implementation is skipped.
Worldwide, several systems in different phases of implementation have been installed and are operating according to
their design. The table underneath presents some of these systems (Table1):
Table 1- Passive treatment systems and their countries.
Local:
Phase of implementation:
West Fork Missouri
Full
Frank Mine
Pilot
Golinsky Mine
Pilot
Wheal Jane Mine
Pilot
Haile Mine
Pilot to Full
Mineração Serra da Fortaleza
Full

Country:
Missouri - USA
Pennsylvania - USA
California - USA
United Kingdom
South Caroline - USA
Minas Gerais - Brazil

Before the implementation of a passive or active effluent treatment system it is necessary to know the water quality that
will be dealt with. In this regard, nowadays there are several tools available for someone to do this prediction or
assessment.

3.
TOOLS TO PREDICT FUTURE WATER QUALITY AND EVALUATE
ENVIRONMENTAL IMPACT IN RECEIVING WATERS:
In the last three decades there has been a substantial development of techniques and methodologies to accesses the
mining impact at a site (US EPA, 2000; Vasconcelos et al., 2005; Wildeman et al., 2006). All of these techniques
involve geochemical characterization of the mine ore, waste, and tailings by a series of tests well known by the
scientific community and well established among several commercial laboratories. Each test has its own purpose, and
its use and application is determined by the geochemist involved in the study (Table 2).

Table 2 – Tests used for geochemical investigation of mining impact assessment
Test:
Purpose:
Reference:
Modified Acid Base Account
Estimation of the potential for acid rock drainage.
US EPA (2002)
(MABA)
Estimation of the potential for acid rock drainage
Miller et al., (1991)
Net Acid Generation (NAG)
through the oxidation of sulfides.
Toxicity Characteristic Leaching Test
Assessment of organic compounds and metal
Method 1311 – US EPA
(TCLP)
mobility in landfills.
2002.
Synthetic Precipitation Leaching
Estimation of the maximum leaching potential of a Method 1312 – US EPA
Procedure (SPLP)
mine solid material
2002.
Colorado Division of Minerals and
Estimation of the water leaching potential of a
Herron, Jordet, and
Geology test (CDMG)
mine solid material.
Wildeman (2001)
U.S. Geological Survey Field Leach
Estimation of the water leaching potential of a
Hageman and Briggs,
Test (USGS FLT)
mine solid material.
2000; Hageman, 2005

3.1- Hydrogeochemical models:
Hydrogeochemical models can be used at different stages of a mine development (i.e., mine implementation, mine
development and mine closure). They can be sophisticated methods involving computer codes and numerical models, or
they can be very simple, only combining water quality data and mass balance. However, both are able to obtain
important conclusions about the site. These models are important for the following studies: mine waste management, pit
lake development, environmental risk assessment, environmental impact assessment, and mine closure plan.
One important application of hydrogeochemical models is related to the prediction of future water quality in mine sites.
This type of activity is especially useful for estimating future water quality in pit lakes or in effluents from mine waste

dumps. The ability to predict future water quality allows technicians to better plan for problems of poor water quality
related to mine activities. Therefore, the water resources from a mining area can be protected from metal and other
inorganic contaminants that could reach the rivers, lakes and groundwater.

4. CONCLUSIONS:
1- As the real and perceived cost for water increases, its protection and sustainable use becomes paramount. Therefore,
defensible and cost-effective management of water resources necessitates assessment of both water quantity and quality.
2- Because of the reasons presented above in the last two decades intensive research work has been developed between
research institutions (e.g. universities, national laboratories) and mining companies to consolidate tools for the best use
of the water resources.
3- With the use of these tools in the earliest stages of the mine opening project, it is possible to implement, develop and
close most mining activities with the least possible environmental impact to water resources.
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ABSTRACT
The municipality of Ouro Preto has a chaotic public water supply system. The water is collected in 12 springs around the
city, managed by county municipal administration. In addition there are some alternative springs represented by fountains
and ancient abandoned gold mines. In the last years, high concentrations of As has already been reported in the public
supply system. A more serious situation is found in the Padre Faria town. On the other hand, there is no scientific study
about the distribution of other heavy metals in domestic waters (e.g. Pb) and their accumulation by the population which
uses this water. The water samples analyzed in this work was collected in residences and in the alternatives springs. To
estimate the accumulation of As and Pb in the population, it was sampled urine of the residents. The concentrations of As
and Pb was determined by Linear Scan Voltametry. For some water samples, the highest level allowed by Brazilian
legislation was surpassed (e.g., As up to 189 µg/L and Pb up to 32,7 µg/L). About 27% of the urine samples showed Pb
concentration (up to 151.6 µg/gcreatinine) which is higher than maximum biological index established by Brazilian
legislation. The same situation was observed for As which 30% of the urine samples showed higher concentration (up to
0,59 mg/gcreatinine). In conclusion, the data showed that the population is consuming water contaminated by As and Pb
and that, in some cases, these heavy metals was detected in the urine samples.
Keyword: Arsenic, lead, alteral water, geomedicine
1 - INTRODUÇÃO
A contaminação de águas superficiais e subterrâneas por substâncias químicas, como metais e metalóides, podem atingir
as fontes de abastecimento de água por meio de processos naturais, como o intemperismo, ou por atividade antrópicas,
como a mineração. A liberação destas substâncias para as vias hídricas depende da resistência do mineral à alteração
superficial, da mobilidade das espécies e da intensidade do intemperismo atuante nas rochas (Fergusson, 1990,
Zakrezewiski, 1997, Siegel, 2002, Hodgson, 2004).
No Quadrilátero Ferrífero, o abastecimento público de água é feito principalmente em captações nas bacias hidrográficas
do alto rio das Velhas e do rio Doce. Em alguns locais, como na região de Ouro Preto, há a capatação de minas de ouro
abandonadas. Nesta região existem inúmeros locais onde essas águas entram em contato com mineralizações sulfetadas,
enriquecidas em As e outros elementos como Ag, Sb, B e em menores quantidades de Cu, Pb e Zn (Borba, 2002), os quais
podem contaminar águas utilizadas para o abastecimento público.
Na cidade de Ouro Preto existem atualmente 12 pontos de captação para o abastecimento da população. As águas de
algumas destas captações apresentam concentrações elevadas de arsênio (Gonçalves, in prep.), como é o caso da captação
denominada da Piedade, cujo teor de As atingiu 27,8 µg/L no verão de 2005, concentração essa acima do valor de 10 µg/L,
que é o valor máximo recomendado pela OMS e pela portaria 518 do Ministério da Saúde. Tal captação juntamente com a
estação de tratamento de água Itacolomi, isenta de arsênio, são as captações que abastecem parte do bairro denominado
Padre Faria, localizada na porção leste da cidade. Caracteriza-se, então, um problema de exposição de longo prazo de uma
população a um elemento potencialmente tóxico.
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a contaminação por As e Pb no bairro Padre Faria (Ouro Preto-MG) e
avaliar a concentração desses elementos na urina de moradores do bairro. Serão também discutidas as possíveis fontes
locais do As e Pb.
2-METODOLOGIA
O estudo foi realizado no bairro Padre Faria, na região leste da cidade de Ouro Preto. A escolha desse local foi
determinada após estudos de dados obtidos anteriormente, por Pimentel et al. (2003) e Conçalves et al. (2005) que
detectaram locais de captação onde o teor de As é elevado, sendo este o caso de uma das captações da prefeitura, uma bica e
algumas minas abandonadas que abastecem o referido bairro.
Foram sorteadas ruas do bairro onde a coleta de amostras seria realizada (fig.1) com base na lista de contribuintes do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Em cada uma destas ruas as residências
foram selecionadas por amostragem sistemática, sendo selecionada uma a cada dez casas da rua. Imóveis com mais de um

domicilio, como pequenos prédios, foram creditados uma única vez. Foram excluídos desta amostragem imóveis comerciais
e públicos, como postos de saúde e escolas.
Foram coletadas 43 amostras de água sendo 38 em residências, 4 em minas de ouro abandonadas e 1 de bica e 33
amostras da primeira urina dos moradores das residências onde foram coletadas as amostras de água. Ainda foi aplicado aos
moradores, que aceitaram participar da pesquisa, um questionário sócio-econômico para a obtenção de informações como a
fonte de água utilizada, hábitos pessoais, doenças que poderiam estar relacionadas à exposição crônica ao As e ao Pb. A
diferença do número de amostras de urina e água se deve ao fato que alguns moradores que participaram da pesquisa não
entregaram as amostras, por terem esquecido de coletá-las.
As amostras de água foram filtradas com membranas de 45µm, acidificadas (pH < 2) e armazenadas a 4 0 C até o
momento da análise. As determinações de As (LQ = 2,5 µg/L) e Pb (LQ =3µg/L) foram realizadas em
Potenciostato/Galvanostato 757 VA Computrace Metrohm por métodos voltamétricos específicos para cada um destes
elementos. A qualidade dos resultados foi garantida pelo material de referência NIST SRM -1640 para águas naturais.
As amostras de urina foram dividas em duas alíquotas: uma, de 5,0 mL, foi encaminhada imediatamente para o
laboratório para a determinação do teor de creatinina e outra, de 45,0 mL, foi armazenada a 4 oC e destinada à analise de As
e Pb no Potenciostato/Galvanostato citado acima por meio de métodos voltamétricos específicos para cada um destes
elementos, após digestão em forno de microondas MDS 2000 CEM. Os resultados de As e Pb em urina foram normalizados
em relação ao teor de creatinina para que fossem corrigidas as influências de fatores, como a idade e a massa corpórea do
doador.
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Figura 1 : Mapa de localização das ruas, minas e bicas amostradas no bairro Padre Faria.
3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
No caso da concentração de As em amostras de água das residências, cerca de 27% das amostras analisadas encontramse com concentrações abaixo do limite de quantificação (LQ =2,5 µg/L). Em cerca 47% das amostras o As é detectado em
concentrações abaixo do limite estabelecido pela portaria 518 do Ministério da Saúde (10 µg/L). O restante das amostras
apresentou concentrações entre 10 µg/L e 127,8 µg/L. Das duas fontes oficiais de abastecimento público do bairro, apenas a
captação da Piedade apresenta As nas águas, atingindo valores de 29,0 µg/L (Gonçalves et al., 2005). Quanto às águas de
galerias de minas e da bica, com exceção da mina da rua Padre Faria (PF7M), todas apresentaram arsênio, sendo que a
amostra BMV apresentou 189 µg/L de As. Quanto se observa a distribuição das concentrações de As ao longo do bairro,
percebe-se que as residências onde o elemento foi detectado situam-se na rua Santa Rita ou em ruas próximas a estas como
mostrado na fig. 1, locais onde situam-se as galerias de antigas minas de ouro com maiores contaminações.
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Figura 2: Distribuição de As nas residências, minas e bica do Bairro Padre Faria. As siglas nos eixos das abscissas são abreviaturas
relacionadas aos nomes das ruas e bica/minas, contendo numerações referentes a amostras coletadas nos locais. As ruas são a Padre
Faria (PF), Nossa Senhora do Parto (NSP), Sete de Setembro (SS), Doze de Outubro (DO), Santa Rita (SR), Desidério de Matos
(DM), Padre Teixeira Martins (PTM), Geraldo Jesus Gonçalves (GJG) e Francisco Isaac (FI). As fontes alternativas são as duas
minas situdas na rua Santa Rita (SR2M e SR3M), a bica da Mina Velha (BMV) e as minas situadas nas ruas Desidério de Matos
(DM1M) e Padre Faria (PF7M). A linha em vermelho refere-se ao valor de referência de 10 µ g/L segundo a Portaria MS 518 do
Ministério da Saúde.
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Figura 3: Distribuição de Pb nas residências, galerias de minas e bica do bairro Padre Faria

O Pb foi detectado em 95% das amostras analisadas. As concentrações variaram de 3,2 a 21,2 µg/L. Destas 24%
apresentaram concentrações superiores a 10 µg/L, estabelecida pela portaria 518 do Ministério da Saúde. Em todas as fontes
alternativas o elemento foi detectado, sendo que nas amostras BMV e SR2M as concentrações atingiram 16,2 e 32,7 µg/L.
As amostras coletadas no interior das galerias de minas abandonas (PF7m, SR2m e SR3m) indicaram concentrações
bastante distintas entre si tanto para As quanto para Pb. Tal comportamento pode ser explicado pela diferença na abundância
de arsenopirita e galena nas minas e por variações no grau de oxidação destes.
A grande maioria das amostras de urina não apresentou As detectável, e onde há a ocorrência do elemento , a distribuição
das concentrações não segue a distribuição nas águas das residências. Em apenas 30 % das amostras analisadas o elemento
foi detectado, com concentrações variando de 24,9 µg/gcretinina a 0,59 mg/gcreatinina. Destas, 63% apresentaram
concentrações acima do índice biológico máximo permitido estabelecido pela Norma Regulamentadora 7 do Ministério do
Trabalho e Emprego de 1996 de 50 µg As/gcretinina. As amostras DM11 e GJG2 apresentaram As, mas as águas das
respectivas residências o elemento não foi detectado (Tabela 1). A grande maioria das amostras de urina não apresentou
chumbo, e onde há a ocorrência do elemento a distribuição das concentrações não segue a distribuição nas águas das
residências. De todas as amostras analisadas 27,3 % apresentaram chumbo com concentrações variando de 4,6 a 151,6

µg/gcreatinina. Destas, 75% apresentaram o metal em concentrações acima do índice biológico máximo permitido
estabelecido pela Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego (10 µg Pb/gcreatinina).
Tabela 1: Concentrações de arsênio e chumbo nas amostras de urina de moradores e das águas consumidas em suas
residências. Nas amostras que foram consideradas anteriormente e que não são mencionadas aqui, não houve detecção dso
elementos de interesse na urina.
Pb urina (µg/g
de creatinina)

Amostra
NSP2
DO 1

Creatinina
(mg/L)
0,3
1,2

As água (µg/L)
9,6
9,9

As urina (µg/g de
creatinina)
591,0
24,9

Pb água
Pbágua
(µg/L)
(µg/L)
7,3
10,7

SR4
SR6
SR7
SR8

2,3
0,5
2,1
0,4

8,0
8,0
8,4
8,2

38,4
159,4
38,5
53,5

21,2
8,5
7,5
8,2

<9,0
<9,0
4,6
<9,0

DM1
DM2
DM5
DM11
FI1
GJG2
PTM1

0,4
0,3
1,1
0,5
1,3
1,2
0,8

<2,50
13,5
7,5
<2,50
<2,50
7,5
<2,50

<25,0
<25,0
<25,0
184
<25,0
109,3
<25,0

8,7
7,8
18,8
9,3
5,2
7,6
3,2

37,8
151,6
17,5
<9,0
8,7
21,8
59,3

<9,0
33,0

Com base no questionário aplicado, a maioria dos moradores nos quais foi detectado o arsênio reside no local a
mais de 25 anos. Foram relatadas várias patologias, sendo que algumas, eventualmente, poderiam estar relacionadas à
contaminação por arsênio. Os doadores referentes aos pontos NSP 2, SR4 e GJG2 informaram ser portadores de hipertensão
arterial. A ocorrência de manchas e lesões cutâneas aparece nos indivíduos dos pontos SR4 e GJG2. Outros doadores nos
quais esta amostragem não se detectou As na urina, relataram apresentar hipertensão arterial, diabetes e problemas
vasculares. Houve ainda narrativas de ocorrência de diarréias em ocasiões imediatamente posteriores a períodos chuvosos,
podendo ser evidência de exposição aguda ao As, pois no período chuvoso ocorre maior lixiviação deste elemento
(Gonçalves et al.2005) ou simplesmente serem resultado da contaminação da água por microorganismos oriundos da rede
de esgoto. No entanto, estudos tóxicológicos detalhados devem ser realizados para que se descarte qualquer vínculo entre os
casos relatados e os valores anômalos de arsênio ou chumbo encontrados.
4- CONCLUSÕES
Os resultados dos estudos envolvendo as amostras de água do interior das residências e as amostras de urina de
moradores destas mostraram que efetivamente existe exposição dos moradores do local a As e Pb.
A ingestão de água contaminada por As ocorre principalmente nas proximidades da rua Santa Rita, onde ocorre a
distribuição da água da captação de Piedade e ficam localizadas as minas SR2m, SR3m e a bica da Minas Velha (BMV) que
servem de fontes alternativas de água à população.
O chumbo ocorre na maioria das amostras analisadas. Estes resultados sugerem que este elemento pode estar presente nas
águas do abastecimento municipal. Estudos adicionais sobre a presença de chumbo nas águas captadas pela administração
municipal precisam ser realizados.
A contaminação recente dos moradores avaliada por meio de amostras de urina é confirmada pela detecção de arsênio e
chumbo nas mesmas. Porém, não há evidências sobre o tempo de exposição e a quantidade acumulada pelos moradores,
pois não se conhece o início do consumo de água contaminada, a quantidade ingerida diariamente e se a absorção ocorre
também por meio de alimentos cultivados no local.
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ABSTRACT
PM2.5 (fine particles) and PM2.5-10 (coarse particles) samples were collected at São José dos Campos (SP)
from February 2004 to February 2005. The concentrations of the water-soluble inorganic species were determined
in both fractions. On average, 55% of the PM10 concentration mass was ascribed to PM2.5. The pH of the extract
solutions were respectively 5.8 and 5.9 for PM2.5 and PM2.5-10. Ammonium (36%) and SO42- (25%) were the
predominant ions associated with PM2,5 and Cl- (24%) and Na+ (24%) with PM2,5-10. Chloride deficits were found in
PM2.5 and PM2.5-10, averaging respectively 10 and 14 neq m-3. The Exc-SO42- in PM2,5 was much higher than that in
PM2,5-10. The Exc-Ca2+ in both fractions was similar, with concentration of 20-23 neq m-3.

INTRODUÇÃO
O termo Material particulado (MP) atmosférico é utilizado para a mistura de partículas sólidas e líquidas
(aerossóis) que possuem propriedades morfológicas, fisico-químicas e termodinâmicas diferenciadas. O estudo das
partículas atmosféricas é de grande interesse da ciência, devido aos diversos impactos resultantes da poluição
urbana na saúde da população (doenças cardio-respiratórias), e das alterações climáticas regionais e globais. Estes
impactos decorrem principalmente do tamanho da partícula, concentração e composição química. As partículas
finas (PM2,5) e grossas (PM2,5-10) são caracterizadas por apresentarem diâmetro aerodinâmico (da) menor que 2,5 e
entre 2,5 e 10 µm, respectivamente. No PM2,5 predominam substâncias decorrentes da conversão de gases em
partículas por meio de condensação de vapores, seguidas por coagulação, ou ainda, pela emissão direta de suas
fontes de origem. O PM2,5-10 pode ser formado a partir de aerossóis marinhos, poeira do solo e materiais associados
à vegetação.
O Eixo Rio-São Paulo é uma das regiões mais industrializadas e produtivas do Brasil, no entanto,
apresenta uma série de problemas sócio-ambientais. Este projeto é parte integrante do Programa de Monitoramento
Ambiental do Eixo Rio-São Paulo do INPE/CPTEC que visa estudar a região do Vale do Paraíba que liga as duas
metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo. O presente trabalho tem como objetivos: 1) Caracterizar e quantificar a
composição química do PM2,5 e PM2,5-10 em São José dos Campos (SJC); 2) Verificar a possível contribuição do
transporte à longa distância de PM2,5 e 3) Estimar as principais parcelas das diferentes fontes naturais e antrópicas
do MP.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo escolhida foi o município de SJC (23°12’48,6”S;45°51’59,1”W), que está situada na
região nordeste de São Paulo, no Vale do Paraíba do Sul, abrangendo uma área de 1.102 km2, sendo 70 %
constituída por montanhas, serras, picos e os 30 % restantes por um imenso planalto, onde se concentra toda a
população urbana do município (Souza, 2003). São José dos Campos é cortado no sentido leste-oeste pela Rodovia
Federal BR-116 (Presidente Dutra) que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Paralela à Rodovia Presidente Dutra
encontra-se a Rodovia Carvalho Pinto que interliga a região metropolitana de São Paulo ao Vale do Paraíba (São
José dos Campos, 2007). A cidade está localizada a uma altitude de 660 m e apresenta temperatura mínima anual
média de 16,3 ºC e a máxima anual média de 26,5 ºC. O clima é tropical sub-quente úmido, caracterizado por um

período seco durante o outono-inverno e um chuvoso correspondente à primavera-verão. Os ventos predominantes
são do quadrante norte-leste, havendo também contribuições significativas oriundas das direções sul-sudoeste e sulsudeste (Cetesb, 2006). A precipitação nesta região apresenta variações devido à presença de um relevo
diversificado que influi na circulação geral dos ventos os quais regulam a distribuição de chuvas. As médias anuais
variam de 1.300 a 2.000 mm na serras da Mantiqueira e de 1.300 a 2.800 mm na Serra do Mar (Azevedo, 2007).
AMOSTRAGEM
O período de coleta foi conduzido de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2005 no INPE em SJC. A
amostragem do PM2,5 e PM2,5-10 foi realizada durante o período de 24h uma vez a cada 6 dias por intermédio de um
amostrador dicotômico PM-10 Graseby Andersen modelo 241, que separa as duas frações. Este equipamento
consiste de um compartimento de amostragem e o outro de controle. O compartimento de amostragem engloba o
sistema de entrada de ar (inlet), o impactador virtual (separação das partículas) e os suportes de filtro. O
compartimento de controle inclui os rotâmeros (controladores de fluxo), os reguladores de amostragem e a bomba.
As vazões volumétricas do sistema de entrada foram de 16,7 L.min-1 para a coleta das partículas finas e de
1,67 L.min-1 para as partículas grossas, aferidos a 1 atm e a 21ºC. Após a coleta as amostras foram preservadas em
freezer a -19 ºC para minimizar perdas por volatilização e estancar a ação de microorganismos até que as extrações
fossem efetuadas. Os filtros empregados são de fibra de Teflon de 2,0 µm de porosidade e com 37 mm de diâmetro.
METODOLOGIA
A massa dos filtros foi determinada por gravimetria em uma balança analítica o com precisão de 10 µg.
Antes e após as pesagens, os filtros foram mantidos no dessecador por 48 e 24 h, respectivamente. A solubilização
dos filtros foi efetuada com a adição de 50 mL de água destilada e desionizada em frascos de 100 mL de
polipropileno que foram submetidos ao ultrasom por 3 h e em seguida deixados em repouso por 12 h. Os extratos
dos constituintes inorgânicos solúveis em água obtidos foram preservados em freezer. O pH e a condutividade
foram medidos em alíquotas não filtradas através de aparelhos WTW (Wissenschaftlich Technische Werkstätten),
modelos pH330 e LF330. As concentrações de H+ foram calculadas a partir dos valores de pH. Também em
alíquotas não filtradas foi determinado o íon NH4+ pelo método de azul de indofenol um complexo que se forma a
partir da reação da amônia com o ácido isocianúrico e fenol. A absorvância foi medida num espectrofotômetro
Hitachi, modelo U-1100.
Em alíquotas filtradas com unidades filtrantes GV Millex em polietileno foram analisados os íons Cl-,
NO3 e SO42- por cromatografia iônica (Shimadzu, modelo LC-10AD). Os íons Na+ e K+ foram determinados por
espectroscopia de emissão de chamas e os íons Mg2+ e Ca2+ por absorção atômica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

O pH médio dos extratos foi de 5,8, variando de 4,6 a 8,6 referentes ao PM2,5 e de 5,9, com variação de
5,7a 6,0 para o PM2,5-10. A média das condutividades medidas foi de 3,9 e 2,6 µS cm-1 para o PM2,5 e PM2,5-10,
respectivamente.
A média da concentração do PM2,5 (n = 60) foi de 15,0 µgm- 3 e do PM2,5-10 (n = 60) 14,7 µgm- 3. Em
média, 55% da massa do PM10 (PM2,5 + PM2,5-10) provém do PM2,5 e o restante do PM2,5-10. A figura 1 apresenta a
relação entre as concentrações (µg m-3) do PM2,5 e PM10. A regressão linear dessa relação é PM10 = 1,47 PM2,5 +
6,38 (r2 = 0,73).
A distribuição relativa dos principais constituintes inorgânicos solúveis em água (em neq m-3) associados
ao PM2,5 e PM2,5-10 são mostrados na figura 2. No PM2,5 predominam os íons SO42- e NH4+, que juntos representam
60% das espécies iônicas, sugerindo a formação de partículas de (NH4)2SO4 e NH4HSO4 que podem ser
transportadas a longas distâncias (Mariani e de Mello, 2007) e os íons Cl- e NO3- foram os menos abundantes.
Diferentemente, no PM2,5-10 os íons Ca2+ e Na+, ambos com 24% da distribuição, representam aproximadamente a
metade da totalidade das espécies. Os íons Cl-, NH4+, SO42-e NO3-constituem de 8% a 16% das espécies químicas
solúveis em água. Nos dois casos o K+ e o Mg2+ contribuem com aproximadamente 3% dos valores.
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Fig. 1- Relação entre as concentrações (µg m-3) do PM2,5 e PM10 em São José dos Campos.
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Fig. 2- Distribuição percentual das concentrações dos principais constituintes inorgânicos solúveis em água
presentes no PM2,5 e PM2,5-10 em São José dos Campos.

As concentrações dos principais íons inorgânicos (em neq m-3) presentes no PM2,5 e PM2,5-10, bem como as
parcelas atribuídas ao sal marinho e aos excessos provenientes de outras fontes, estão representados na figura 3.
Estes valores foram calculados a partir do íon Na+ admitindo-se que sua fonte é exclusivamente marinha.
A qualidade dos resultados dos íons Cl-, SO42-, Na+, Mg2+, Ca2+ e K+ foi verificada por meio de diluições e 1:2000 de
água do mar padrão (IAPSO Standard Seawater; salinidade = 34,996; Ocean Scientific International Ltd., UK) em água
destilada e desionizada (resistividade 1-2 M∧ cm). Os resultados obtidos deste teste encontraram-se na faixa de ± 8% em relação
aos valores esperados para concentrações destes íons em água do mar.

Em ambos casos foram verificados déficits de Cl-. No PM2,5, o déficit médio foi de 10 neq m-3 e no PM2,5-3
10 de 14,1 neq m , que representam perdas relativas de 31% e 32%, respectivamente. A depleção do Cl ocorre em
virtude da volatilização desta espécie como HCl resultante da reação do NaCl marinho com o HNO3 atmosférico. O

Exc-SO42-no PM2,5 é cerca de cinco vezes maior que no PM2,5-10. O Exc-SO42- resulta predominantemente da
oxidação do SO2 emitido pela queima de combustíveis fósseis.
Com relação ao Exc-Ca2+, não houve diferenças significativas nas concentrações das duas frações. As
perdas de Mg2+ tanto no PM2,5 quanto no PM2,5-10 provavelmente estão associados à erros analíticos.
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Fig. 3 - Concentrações médias dos íons inorgânicos associados ao PM2,5 e PM2,5-10, e representação das parcelas
atribuídas ao sal marinho (Mar) e aos excessos (Exc).

CONCLUSÕES
Em SJC, no período estudado, as partículas inaláveis (PM10) foram compostas em média de 55% PM2,5 e
45% do PM2,5-10, não apresentando diferenças significativas entre as duas frações. Em unidade equivalente, os íons
SO42-e NH4+ foram os mais abundantes no PM2,5, oriundos predominantemente de atividades antrópicas, e os íons
Cl- e Na+ no PM2,5-10 dos aerossóis provenientes do sal marinho (sea-salt aerosols). A depleção do Cl- tanto no
PM2,5 quanto no PM2,5-10 possivelmente está associado ao tempo de permanência do MP na atmosfera e reações
químicas que promovem sua volatilização.
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ABSTRACT
The behavior of artificial radionuclide in temperate climate soils, relatively well knows now due to innumerous
studies realized everywhere in Europe after the accident of Chernobyl. However, recent radioecological studies
identified that some Brazilian soils has properties associated to the strong weathering conditions that make them more
vulnerable to 137Cs contamination than temperate or subtropical soils. Generally these soils present high acidity, very
low organic matter content, low fertility and high Fe-Al oxide content. In these soils, organic amendment has been one
of agricultural practices most recommended for subsistence cultures for improving, at low cost, the physical and
chemical properties of tropical soils. This practice has been improved by the commercial expansion of organic
agriculture, pointed out as one of the most suitable technologies for the sustainable agriculture. So, better understanding
on radionuclide behavior on such vulnerable soils under this practice is a fundamental step to keep soil and food quality.
In this work the role of organic matter in the potential mobility and plant uptake of 137Cs in Brazilian soil was
investigated in pot experiments. Besides the natural content of organic matter of Ferralsol, Nitisol and Histisol (control
soils), two rates of organic amendments was applied to Ferralsol and Nitisol: 2 kg.m-2 and 4 kg.m-2. Our findings
indicated that the organic amendment is a suitable agricultural practice for diminishes the vulnerability of these soils to
137
Cs contamination, since it reduced the 137Cs root uptake compared with the control. Even the organic amendment
contributed significantly to increase the root uptake of Fe, Zn, Cu e Mn, the amount of these elements could be
considered as nutritional level, not toxic, since the productivity increased and radionuclide uptake was lower in soils
receiving the double of recommended dose. The result of sequential extraction shows that an important part of Cs was
immediately retained in the organic fraction of amended soil, confirming the important role of organic compounds in
soil.
KEYWORDS
Root uptake, radionuclide, organic amendment.
INTRODUÇÃO
O acidente de Chernobyl contribuiu com o conhecimento do comportamento de radionuclídeos artificiais em
solos de clima temperado, fornecendo informação consistente à gestão de áreas agrícolas contaminadas. Entretanto, os
estudos radioecológicos realizados em áreas tropicais ou subtropicais mostraram que alguns ecossistemas apresentam
condições mais ou menos favoráveis para a transferência solo-planta (Wasserman et al, 2003; Wasserman et al, 2004).
Esse conhecimento permite aplicar contramedidas mais apropriadas às áreas agrícolas em caso de acidente radiológico.
Os solos ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, os solos muito ácidos e os pouco férteis podem ser
mencionados como exemplos de solos que apresentam elevada transferência solo-planta para 137Cs. Neste contexto, os
solos brasileiros apresentam interesse particular para o estudo do comportamento do radionuclídeos, uma vez que mais
de sessenta por cento apresenta limitações agrícolas devido à baixa fertilidade e elevada acidez. Os resultados mais
recentes confirmam que o comportamento do 137Cs em solos tropicais difere dos solos de clima temperado devido à: 1)
ausência de argilo-minerais do tipo 2:1; 2) abundância dos óxidos e hidróxidos de ferro e 3) baixa fertilidade (Rosa,
2006; Bartoly et al., 2005; Portilho, 2005). Em Latossolos Vermelho-Amarelo, 13 anos após a contaminação, nenhuma
redução significativa da transferência solo-planta para 137Cs foi observada, enquanto solos que apresentam argilas de
alta atividade, como a vermiculita, mesmo em quantidades traço, apresentaram redução na transferência solo-planta em
cerca uma ordem grandeza, 3 anos após a contaminação, o que foi atribuído à fixação na camada interna do minerais
argilosos do tipo 2:1 (Wasserman et al., 2005; Wasserman et al., 2004; Wasserman et al., 2003).
Em alguns solos brasileiros, a adubação orgânica tem sido uma das práticas agrícolas recomendadas para
culturas de subsistência por melhorar, a baixo custo, as propriedades físicas e químicas dos solos. Esta prática tem sido
incentivada pela expansão comercial da agricultura orgânica, indicada como uma das tecnologias mais apropriadas para
a agricultura sustentável.

A complexidade física, química e biológica de diferentes ecossistemas são fatores determinantes na tomada de
decisão, uma vez que determinam uma multiplicidade de cenários. Assim, a compreensão dos mecanismos e processos
biogeoquímicos envolvidos na transferência de radionuclídeos no sistema solo-planta, é uma etapa fundamental na tomada
de decisão sobre medidas para proteger ambientes ou recuperar áreas contaminadas. Neste trabalho o objetivo é investigar
o papel da adubação orgânica na mobilidade e biodisponibilidade de 137Cs em solos brasileiros, através da aplicação de
um protocolo de extração química seqüencial.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para se avaliar o efeito da adição de matéria orgânica na transferência solo-planta de radionuclídeos foram
cultivados rabanetes (Raphanus sativus, L.) em vasos contendo Latossolo, Organossolo e Nitossolo contaminados
artificialmente com a rega de 1 L de solução contendo 1,1E+4 Bq L-1 de 137Cs. A contaminação foi feita pulverizando a
solução contaminada na superfície do solo diretamente nos vasos instalados em área protegida do Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). O Latossolo e o Nitossolo receberam os seguintes tratamentos: composto
orgânico na dose recomendada para o rabanete (2 kg m-2), o dobro da dose recomendada e sem adição de composto. O
Organossolo foi selecionado como referência de solos naturalmente ricos na matéria orgânica. Neste estudo foi utilizado
o composto orgânico resultante da varredura de folhas das ruas do município de Pinheiral, realizada pela Unidade de
Compostagem do Material Orgânico de Pinheiral (UCEMOP) e em convênio com o Colégio Agrícola Nilo Peçanha.
A determinação do Fator de Transferência (FT) seguiu os cuidados e métodos descritos no protocolo proposto
pela IUR a fim de tornar os dados comparáveis e adaptados à modelagem radioecológica (IUR, 1989):
FT= AC/AS
onde AC = concentração total do elemento radioativo na parte comestível da planta (Bq kg-1 de peso seco) e AS =
concentração total do elemento radioativo no solo(Bq kg-1 de peso seco) à profundidade de concentração das raízes (020cm).
O comportamento biogeoquímico do 137Cs nestes solos foi investigado através da aplicação do protocolo de
extração seqüencial que engloba 5 fases físico-químicas, operacionalmente definidas como: fase ácida [CH3COOH +
CH3COONa 1:1; elementos prontamente biodisponíveis]; Fase facilmente redutível [NH2OH.HCl (0.1 M); elementos
associados aos óxidos de manganês e compostos lábies de ferro]; Fase oxidável [ H2O2 (30%) + HNO3; pH2; elementos
associados à matéria orgânica lábil]; Fase alcalina [NaOH (0.1 M); elementos aos compostos de Fe e aos compostos
orgânicos mais refratários]; Fase resistente [água régia a 50°C/ 30mim; elementos indisponíveis para processos de
transferência]. Os detalhes analíticos do protocolo podem ser encontrados em Wasserman et al.(2001).
Medidas da atividade do 137Cs em plantas, solos e extratos foram feitas por espectrometria gama com um detector
de Ge. As principais propriedades físicas e químicas dos solos (granulometria, C, pH, CTC, teores de P, K, Ca, Mg; Fe e
Al, e mineralogia das argilas) foram determinadas segundo protocolo descrito no manual da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agrícola (EMBRAPA).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As principais propriedades químicas e físicas dos solos estudados são apresentadas na tabela 1. O Latossolo e o
Nitossolo são solos ácidos, argilosos, de baixo teor de nutrientes e de baixo conteúdo de matéria orgânica. O
Organossolo apresenta elevado teor de nutrientes e conteúdo de matéria orgânica. O Latossolo, apresentou CTC
elevada, porém os teores de Al3+ e do H+ também foram elevados Estes solos junto com Acrisol, representam mais de
sessenta por cento de solos agrícolas brasileiros. Suas principais limitações para algumas colheitas são os baixos teores
de nutrientes e a acidez elevada. A análise mineralógica indicou a predominância de caolinita na fração argilosa dos
solos estudados.
Tabela 1. Concentração do 137Cs e principais propriedades químicas e físicas de solos.
Latossolo
Nitissolo
Organossolo
137
Cs (Bq/kg ps.± sd)
4810 ± 463
6335 ± 271
5955 ± 307
Mg (cmolc.kg-1)
0,3
0,7
nd
K (cmolc.kg-1)
0,03
0,04
0,19
Ca (cmolc.kg-1)
1,5
1,4
0,5
Capacidade de Troca Catiônica (cmolc kg-1)
37,4
10,6
5,9
Al3+ (cmolc.kg-1)
9,3
3
1,6
H+ (cmolc.kg-1)
26,2
5,4
3,5
Matéria Orgânica (%)
3,8
4,7
22,9
P (mg kg-1)
1
12
16
pH em KCl
3,7
3,7
3.4
argila (g kg-1)
440
600
480
areia (g kg-1)
138
130
38

A figura 1 representa o aumento no teor de matéria orgânica em Nitossolo e Latossolo promovido pela
aplicação do composto. Estes resultados demonstram que somente o dobro da dose recomendada aumenta de modo
significativo o teor de matéria orgânica nestes solos, embora estes teores sejam ainda menores que os encontrados
naturalmente nos Organossolos.
30
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24
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0
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NIT 2 kg.m-2

NIT 4 kg.m-2

LAT sem
composto

LAT 2 kg.m-2

LAT 4 kg.m-2
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Figura 1. Teor de matéria orgânica (% de M.O.) promovido pela aplicação nos solos da dose recomendada de composto
orgânico para colheitas do rabanete (2 Kg.m-2), o dobro da dose, em Nitossolo (NIT) e Latossolo (LAT), comparados
com o teor natural da matéria orgânica do Organossolo.
A biodisponibilidade do 137Cs no Organossolo é baixa (fase levemente acida), e nestes solos o 137Cs encontrase principalmente associado às frações oxidáveis e alcalinas (ver figura 2). A associação do 137Cs com estas frações são
indicativos da importante afinidade por compostos orgânicos lábeis e mais refratários, uma vez que neste solo, os
compostos do ferro, também solubilizados em meio alcalino, são inexpressivos. Ainda na figura 2 é possível observar
que a adição do composto modificou a distribuição do 137Cs nos solos, reduzindo proporcionalmente a
biodisponibilidade (fase levemente ácida) do 137Cs em Latossolos e aumentando sua concentração na fase alcalina. O
mesmo foi observado para o Nitossolo (ver figura 2). O 137Cs na fração alcalina se correlacionou de modo significativo
com a dose do composto (n=6; r = 0,917, r 0,995=0,875).
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Figura 2. Partição geoquímica do 137Cs em Nitossolo (NIT) com doses variadas de composto e em Latossolo (LAT)
com doses variadas de composto, comparados com a partição geoquímica do 137Cs em Organossolo.
O fator de transferência solo-planta (TF) para 137Cs que diminui após a adição de 4 kg m-2 do composto no
Nitossolo (de 0,30 para 0,06) e no Latossolo (de 0,42 para 0,11; ver figura 3). Nos Organossolos os valores do TF foram
baixos e comparáveis com os valores obtidos nos solos que receberam 4 kg m-2 do composto: 0.11 para 137Cs (figura 3).
Estes resultados sublinham o papel da matéria orgânica na química de solos tropicais: alguns solos tropicais apresentam
baixo conteúdo de matéria orgânica comparado com os solos de clima temperado, assim a adubação orgânica é uma
prática agrícola muito comum nestes solos. Entretanto, a literatura cientifica relata que a adição de matéria orgânica
pode favorecer transferência 137Cs às plantas em solos temperados, porque esta associação impede a fixação do 137Cs na
camada interna da argila tipo 2:1, principal responsável pela fixação do 137Cs (Staunton et al., 2002). Esta indicação
poderia impedir o uso do composto em situação de contaminação do solo em áreas agrícolas. Porém, na maioria dos
solos agrícolas brasileiros, a argila do tipo 2:1 está ausente, ou ocorre como o mineral traço, cimentado pelos óxidos
livres, evitando a adsorção específica do 137Cs. Assim, na ausência do material orgânico, o 137Cs fica fracamente
adsorvido às partículas de solos e portanto, disponível para processos de transferência. A adição do composto mostrou
uma resposta rápida para reduzir a transferência 137Cs para as plantas no solo tropical.
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Figura 3. Valores médios de FT para o 137Cs em rabanetes obtidos em experimentos de vasos.

CONCLUSÕES
Estes resultados experimentais indicam que a aplicação de composto pode ser sugerida como contramedida
para Latossolos e Nitossolos contaminados com 137Cs. Este trabalho realça que o conhecimento do comportamento dos
radionuclídeos em solos tropicais é uma etapa fundamental para manter a qualidade na produção agrícola em áreas
vulneráveis.
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ABSTRACT
The São Francisco River is considered the most importante river of Brazilian. In the state of Minas
Gerais, mor precisely, between the hydroelectrical power dam of Três Marias and confluence of the river
Abaeté, this river has being impacted since 1960. In order to better evaluate the risk of metals
contaminants to the benthonic organisms, a study was developed with stream sediments of this area using
a technique called “Acid Volatile Sulphide and Simultaneously Extracted Metals” (AVS-SEM). The
results suggest that the geochemical mechanism of metal sequestration from solution by precipitation of
secondary sulphides is present and significant. Only one samples of seven studied presented molar
concentration of metals higher than concentration of sulphides.
Key Words: Geoquímica ambiental, SEM – AVS, Rio São Francisco.
1. INTRODUÇÃO
O Rio São Francisco é considerado o terceiro maior rio do Brasil, possuindo 2.800 km de extensão, nasce
na serra da Canastra no município de Piumi, oeste de Minas Gerais e desembocando na Praia do Peba no
estado de Alagoas, drenando assim uma área de aproximadamente 641.000 km2 (AHSFRA,2007). Este
rio apresenta uma grande importância socioeconômica sendo conhecido como rio da integração nacional.
O rio São Francisco encontra-se impactado por quase todo o seu trecho, os impactos são ocasionados
principalmente pela a supressão da mata ciliar, o lançamento de esgoto bruto e industrial, a pesca
predatória, o garimpo e atividades agropecuárias.
Segundo Almeida (2007) o trecho localizado entre a UHE de Três Marias e o Rio Abaeté, no estado de
Minas Gerais, vem sofrendo impactos desde a década de 60, quando se implantaram na cidade de Três
Marias uma barragem para a geração de energia elétrica e uma indústria de metalurgia extrativa de zinco
metálico. A implantação dessas duas atividades associadas ao esgoto in natura lançado pela cidade de
Três Marias e atividades agricolas nas imediações, contribuem para contaminação dos sedimentos do rio
São Francisco no trecho supracitado. Essa extensão do rio entre a UHE de Três Marias e o Rio Abaeté
tem sido alvo de diversos estudos, no que se refere à concentração de metais pesados e a
biodisponibilidade de metais. Um desses estudos mais especificamente, tratou da avaliação da
biodisponibilidade de metais em sedimentos através da metodologia Acid Sulphide-Simutaneously
Extracted Metals (AVS-SEM).
O método VS-SEM considera que em condições físico-químicas anóxidas e em presença de matéria
orgânica, bactérias sulfato-redutoras levam a formação de monosulfetos secundários e amorfos de ferro
(FeS). Alguns cátions metálicos divalentes (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn) por apresentarem uma constante de
solubilidade muito inferior a do ferro para forma sulfidrica tende a ser removidos da fração solúvel por
sustituição do ferro nos monosulfetos amorfos (Allen et al. 1993).
A concentração de sulfetos secundários no sedimento pode ser dimensionada pelo tratamento da amostra
com HCl na concentração de 1 mol/L a frio (Di Toro et al., 1990). O ácido clorídrico volatiliza o sulfeto
que é coletado em um recipiente hermeticamente fechado onde é determinada a sua concentração. O
sulfeto determinado dessa forma recebe o nome de AVS (“Acid Volatile Sulfide“). Já a solução extraída

pelo ataque do ácido é filtrada e analisado a concentração de metais divalentes (Cd, Cu, Ni, Pb e Zn)
dessa forma receberá denominação de SEM (“Simultaneously Extracted Metals”).
Muitos estudos têm demonstrado (Di Toro et al., 1990 Ankley et al., 1991; Pesch et al., 1995 apud
Silvério 2003) que a toxicidade aos organismos bentônicos tipicamente não é manifestada quando a
concentração de (AVS) no sedimento excede a soma molar da concentração de metais simultaneamente
extraídos (SEM):
O objetivo deste trabalho é a apliacação da técnica de AVS-SEM em quatro amostras do rio São
Francisco e em três amostras de afluentes deste rio, para caracterização do mecanismo geoquímico de
sequestramento de metais em solução a partir da precipitação de sulfetos secundários.
2. METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE
2.1 METODOLOGIA DE COLETA
A coleta de sedimentos ocorreu em pontos que apresentam uma relação de causa e efeito com a principal
fonte de contaminação de metais a Votorantim Metais unidade Três Marias (VM-TM) conforme consta
na tabela 2.1. A coleta foi realizada em dezembro de 2006.
TABELA 2.1
PONTOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO DE CORRENTE E DE ÁGUA NO
RIO SÃO FRANCISCO E AFLUENTES
Coordenadas
Ponto

Identificação do Ponto de Coleta
Lat. (S)

Long. (W)

PSF01-MD

Rio SF, próximo a represa de Três Marias, margem
direita

18º 11’ 19,6’’

45º 15’ 18,5’’

PSF04-MD

Rio SF, em frente ao Dique de Segurança

18º 11’ 8,8’’

45º 14’ 55,2’’

18º 10’ 52,2’’

45º 14’ 24,6’’

18º 10’43,1’’

45º 14’15,7’’

18º 09’ 59,5’’

45º 13’ 48,1’’

18º 08’ 21,8’’

45º 14’ 18,1’’

PSF06-MD
PSF07-MD
PSF08-MD
PSF10-ME

Rio SF, a jusante do ponto de lançamento de efluente
da VM-TM
Rio SF, a jusante do enc. c/ córrego Consciência
(margem direita)
Rio SF, na altura da confluência com o córrego
Retiro Velho
Rio SF, Ilhas após a Cachoeira Grande – margem
esquerda.

PCS1-MD

Córrego Consciência, antes da ponte margem direita

18º 10’ 55,4’’

45º 14’ 7,8’’

PLV02-Centro

Córrego Lavagem, próximo à foz, calha central

18º 09’ 58,9’’

45º 11’ 46,7’’

Para coleta das amostras de sedimento, foi utilizado um testemunhador por gravidade da marca UWITEC
(Áustria), configurado para alojar tubos de PVC cristal de 60 cm de comprimento, 6 cm de diâmetro
interno e parede com 1,5 mm. A coleta foi do tipo composta sendo que foram coletadas três amostras por
ponto e considerando para a análise os 10 cm superiores do topo do testemunho. Foram coletada em
média 500 g de amostra por ponto. As amostras foram alojadas em potes de polipropileno de 600 mL de
capacidade e conservadas a temperatura de 4 º C em caixas térmicas e em um intervalo de 24 horas foram
enviadas por via terrestre ao laboratório para a análise.
2.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE
A metodologia empregada para análise seguiu os procedimentos descritos por Allem (1993). Uma síntese
desse procedimento é apresentada a seguir:
A amostra de sedimento total (úmido) é pesada e introduzida no balão de reação juntamente com 100 mL
de água Milli-Q. Fecha-se o balão e a suspensão é agitada durante fluxo de nitrogênio ultrapuro. Em
seguida, introduzem-se 20 mL de HCl 6M. O sulfeto secundário volátil é então arrastado pelo gás de

arraste (N2 ), através dos tubos de vidro que se encontram mergulhados dentro dos frascos receptores, por
um tempo de 30 minutos. A suspensão restante do balão (SEM),é filtrada para a determinação de metais
(Cu, Cd, Pb, Ni e Zn). Para a determinação da fração AVS e SEM faz-se uso dos seguintes métodos: 3030
B C, D, E, F, I, , 3120 B.; 4500S2-D, F, Smeww (2005). Como controle de qualidade das análises
realizou-se uma amostra em branco e uma duplicata das amostras.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores encontrados para AVS – SEM nas amostras coletadas são apresentados na tabela 3.1 Como
referência para dos dados encontrados utilizou-se os valores de SEM - AVS obtidos por Silvério (2003)
em estudos realizados na represa Rasgão, localizada no Estado de São Paulo e dados do rio Missouri
(EUA), que é um rio do porte do rio São Francisco e que foram obtidos a jusante de uma planta
metalúrgica de chumbo, através de estudo realizado por Chapman (2001).
TABELA 3.1
VALORES ENCONTRADOS DE SEM - AVS PARA AMOSTRAS NA ÁREA DE ESTUDO.
AVS  M . kg-1)
SEM M.kg-1)
Ponto
Sulfeto
Cu Dis. Cd Dis. Pb Dis. Ni Dis. Zn Dis.
PSF01-MD
93,75
0,079
0,009
0,048
0,034
0,765
PSF04-MD
146,88
0,393
0,302
0,290
0,034 53,525
PSF06-MD
334,38
0,079
0,009
0,097
0,034
1,071
PSF08-MD
40,625
0,047
0,009
0,241
0,034
3,517
PCS01-MD
125,00
3,305
0,320
1,207
0,034 103,991
PCS03
128,13
3,934
0,276
2,751
0,034 151,399
PLV02-centro
281,25
0,205
0,009
0,097
0,034
1,682
PLV02-centro
218,75
0,173
0,009
0,145
0,034
1,376
Represa Rasgão**
36,20
0,8655 0,0249 0,3668 0,6475 9,6192
Missouri Site 4 ***
8,40
0,055
0,002
0,126
0,051
0,106
Nota : M.kg-1 corresponde 10-6Mol por kilograma de sedimento
**
Dados de Silvério 2003 modificado.
*** Dados de Chapman et al 2001.

[SEM]
0,935
54,545
1,289
3,849
108,857
158,394
2,026
1,737
11,53
0,34

AVS
93,750
146,875
334,375
40,625
125,000
128,125
281,250
218,750
36,2
8,4

[SEM] - AVS
-92,815
-92,330
-333,086
-36,776
-16,143
30,269
-279,224
-217,013
-24,7
-8,1

Os dados devem ser analisados em termos da concentração molar de metais e do sulfetos extraídos. A
equação abaixo demonstra essa relação:
Σ[SEM] - AVS ≤ 0;
onde:
Σ [SEM] = Somatória das concentrações molares de Cd, Cu, Ni, Pb e Zn
AVS = Concentração de sulfeto extraído por HCl 1M.
A averiguação dos dados apresentados na Tabela 3.1 mostra que o zinco é o elemento de maior fração
molar encontrada nos sedimentos através do método geoquímico utilizado.
A amostra coletada no ponto PSF 06 MD, possui o maior valor de sulfeto secundário em relação as
demais amostras, esse motivo pode estar relacionado à significante presença de sulfato lançado pela VMTM no rio são francisco através do efluente E1
Quando são comparados os dados do rio São Francisco com os dados da represa Rasgão e do rio
Missouri, observa-se que todos os pontos amostrados no presente trabalho possuem concentrações de
sulfeto maiores que destas duas referências, que indica ambientes mais propícios para precipitação de
sulfetos secundários nos pontos amostrados, e conseqüentemente são de grande relevância em termos de
sequestramento dos metais via mecanismo de precipitação de sulfetos secundários. Em relação aos
metais, conforme se observa na tabela 3.1, os pontos PSF 04-MD, PCS01-MD e PCS03, possuem
concentrações de metais extraídos simultaneamente, muito maiores que os encontrados nos sedimentos da
represa Rasgão. Em contrapartida a concentração de sulfetos secundários nas amostras PSF04-MD e
PCS01-MD é suficientemente maior que a de metais extraídos

4.
CONCLUSÕES
O método mostra que apesar dos impactos ocasionados pela implantação da Votorantim Metais, nota-se
que somente o ponto PCS 03, coletado nas proximidades da confluência do córrego Consciência com o
rio São Francisco, pode oferecer possíveis riscos a biota. A esse fato deve-se a elevada concentração de
zinco encontrada nos sedimentos sendo está superior a 50 % do valor encontrado no ponto PCS 01,
localizado a montante deste ponto e no mesmo córrego. Uma representação conceitual do mecanismo
geoquímico de retenção de metais em sedimentos a partir da precipitação de sulfetos secundários (MeS –
sulfetos secundários) está apresentada na figura 3.1.

FIGURA 3.1 -

5.

Representação conceitual do mecanismo geoquímico de precipitação de sulfetos
secundários de metais próximos às fontes de contaminação identificadas na
planta de zinco da VM-TM.
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Abstract
The Ecological Risk Index for Aquatic Pollution Control has been successfully tested for ecological
risk characterization associated to heavy metals in sediments from north hemisphere areas. As it is based on
parameters that are normally used for monitoring of areas realized in Brazil, this modeling is useful to
evaluate actual situation of Brazilian coastal lagoons and bays. The purpose of this work is to test this
methodology for tropical conditions and verify its efficiency on responses, objecting aquatic ecosystems
management. For this assessment were considered 6 lagoons (Piratininga-Itaipú; Maricá-Guarapina;
Saquarema and Araruama) and one estuary (Guanabara Bay). During the modeling, it was needed to adequate
some parameters, especially the correction of derived inclination factors from organic nitrogen and organic
matter relationship, multiplying those factors by 3 in order to compensate the higher concentrations of ON
and OM observed naturally at these tropical areas. After corrections, the model purposed by Håkanson (1980)
was successfully applied. Among studied areas, Guanabara Bay showed the highest values for this potential
ecological risk index.
Keywords: Ecological risk index; heavy metals; coastal lagoons.
1. Introdução
O IREP, testado com sucesso na caracterização do risco ecológico associado a metais pesados em
sedimentos de áreas do hemisfério norte, é constituído por parâmetros adequados à realidade dos insumos
tecnológicos disponíveis e monitoramentos realizados no Brasil. O IREP permite agregar / integrar
informações oriundas de estudos específicos, tecnicamente bem realizados, mas dispersos e, portanto, subutilizados do ponto de vista da gestão ambiental de recursos hídricos.
Os sedimentos de corpos lênticos podem ser considerados como bancos de informações ambientais.
Muitos dos resíduos das atividades antropogênicas e naturais em lagos, lagunas, baías e suas bacias de
drenagem são levados e estocados nos sedimentos. Conseqüentemente, estes sistemas são de interesse de
muitos estudos na área de ecotoxicologia e em programas de controle da poluição aquática (Håkanson, 1984).
Este trabalho pretende resgatar a idéia original do IREP e testá-la em condições, como veremos em
praticamente tudo, diferenciáveis daquelas que serviram de objeto para sua criação e utilização, verificando a
eficácia de sua resposta ao objetivo de gerenciamento de corpos hídricos no sistema costeiro brasileiro, a
partir de estudos-piloto de ecossistemas lagunares e baías do Estado do Rio de Janeiro.
2. Materiais e Métodos
O IREP foi concebido como um instrumento preliminar no controle da poluição, ou seja, uma
ferramenta robusta de diagnóstico para indicar onde estão os problemas que necessitam de um estudo mais
detalhado, hierarquizando e priorizando sistemas aquáticos em função da sua suscetibilidade ao risco
ecológico por contaminação pelos metais pesados. O IREP foi proposto por Håkanson em 1980 e foi testado
com resultados satisfatórios em lagos de clima temperado primeiramente na Suécia e posteriormente em
sistemas costeiros do Mar Báltico. O IREP é estimado a partir dos seguintes componentes: fator de
contaminação (FC); fator de resposta tóxica (FRT); estimativa do risco ecológico potencial (REP), sendo que
o IREP = ∑ REP. Para o cálculo do FC (relação entre as concentrações de metais em sedimentos superficiais
e seus níveis de base) dos sistemas estudados no Estado do Rio de Janeiro foram utilizados dados secundários
de Zn, Cu, Pb, Cd e Hg - Fernandez (1994) e Gonçalves (1999) - a partir de amostras coletadas com tubo de
polietileno na camada superficial de sedimento até 15 centímetros. A fração granulométrica analisada foi a <
63µm. O nível de base pré-industrial utilizado foi extraído do relatório da agência “Japan International
Cooperation Agency” - JICA (1994). Evidentemente, os dados refletem a contaminação dos sistemas
considerados na época das amostragens (anos 90). Portanto são aqui utilizados como suporte à análise
metodológica proposta.

O cálculo do FRT considera a divisão do fator de toxicidade de cada metal (FT) (Hg = 40 > Cd = 30
> Pb = Cu = 5 > Cr = 2 > Zn = 1; Håkanson, 1980) pelo fator de sensibilidade ou de toxicidade do sedimento
(FTS), que no presente estudo foi considerado como o número de produtividade do sistema (NBP). O NBP
geralmente é calculado através do valor de inclinação da reta (multiplicado por 10) de regressão obtida a
partir dos dados de nitrogênio total e matéria orgânica total. Para este estudo, utilizou-se a relação a seguir:
{1/ [(NO/MO) / Clorofila a]}/100, onde NO = Nitrogênio orgânico e MO = Matéria orgânica total. Os dados
utilizados para NO, MO e Clorofila-a foram extraídos de Knoppers et al (1999).
A relação NO/MO foi escolhida pelos seguintes motivos: i) os valores de MO são mais facilmente
obtidos; ii) valores de NO foram usados na ausência de dados nitrogênio total para os sistemas estudados.
Contudo, a relação entre MO e NO era sempre muito mais alta do que as derivadas por Håkanson (1980)
fazendo com que a inclinação classificasse a maior parte dos lagos fluminenses como oligotróficos, exceto a
Baía de Guanabara. Então, para efeitos de normalização, os valores de inclinação obtidos foram multiplicados
por 3, já que a média dos valores de inclinação encontrados foi de 2,6 aproximadamente. Após a
multiplicação, os valores de inclinação, ou seja, valores de NBP tornaram-se mais sensíveis, conseguindo
classificar os lagos tropicais em oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico. Assim sendo, o fator de
resposta tóxica foi calculado como: FRT = FT / 3*NBP.
A terceira e última etapa, cálculo do IREP, inicia-se com a obtenção dos riscos ecológicos potenciais
individuais (REP), onde REP = FC*FRT. O somatório dos REPs obtidos para cada metal separadamente
originará o IREP daquela área. Os valores estabelecidos por Håkanson (1980) para classificação das áreas de
acordo com o IREP estão apresentados na tabela 1.
Tabela 1. Valores de Håkanson (1980) no Índice de Risco Ecológico Potencial; FC= Fator de contaminação;
GC= Grau de contaminação; REP=Risco ecológico potencial; NBP= Número de bioprodutividade.
FC GC
REP
NBP
Alto
> 6 <36
> 160
Hipereutrófico > 6,5
Considerável 6-3 36-18 80-160 Eutrófico < 6,5
Moderado
3-1 18-6
40-80
Mesotrófico < 4,5
Baixo
< 1 <6
< 40
Oligotrófico < 3,3
2.2 Áreas de Estudo
BAÍA DE GUANABARA
A Baía de Guanabara está localizada no litoral do Estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana da
cidade do Rio de Janeiro. A sua superfície é de 380 km2. Os 12 municípios que compõem sua bacia de drenagem
abrigam 7,6 milhões de habitantes e 74% das indústrias do Estado. Apenas 13% dos efluentes domésticos e
industriais são tratados, gerando uma carga orgânica de 361 t/dia de DBO. Estas são as principais fontes poluição
gerando forte eutrofização e sendo responsável pelas baixas concentrações de oxigênio dissolvido.
LAGUNAS FLUMINENSES
A costa leste fluminense do Estado do Rio de Janeiro, entre Niterói e Cabo Frio, abriga uma série única
de sistemas lagunares, que variam em área entre 1 e 220 km2, com profundidade média entre 0,7 e 3 metros, e
são conectadas ao mar perante um único canal de maré estreito e raso. A vida média do tempo de residência das
massas de água é de 6 a 83 dias. Neste estudo foram considerados os seguintes sistemas lagunares: PiratiningaItaipú; Maricá-Guarapina; Saquarema e Araruama.
3 Resultados e Discussão
O Fator de Contaminação (FC) relativo a cada metal sugere que, dos sistemas lagunares fluminenses,
Piratininga apresentou as maiores concentrações de metais, principalmente Pb. Estes elementos entram na
laguna associados a despejos urbanos, no entanto, a permanente anoxia associada ao estado trófico e o alto
teor de matéria orgânica favorece a imobilização dos metais neste sistema (Lacerda et al, 1992). Comparando
com Itaipu, onde as condições hidrológicas aumentam a biodisponibilidade do metal, em Piratininga os metais
estão fortemente ligados ao sedimento.
O Hg apresentou valores bem elevados no fundo da Baía de Guanabara na área de influência do rio
São João de Meriti, onde se encontra uma indústria de eletrodeposição. A laguna de Piratininga apresentou os
maiores valores dentro dos sistemas lagunares.
O Cu apresentou seu FC alto em todos os sistemas estudados com valores de enriquecimento até oito

vezes maior do que seu nível pré-industrial. A contaminação por Cu é relativamente bem documentada nos
sistemas lagunares e Baía de Guanabara, sendo apontada por muitos autores como um dos principais
contaminantes em vários setores (SEMA, 1998; Marabini, 1994; Perin et al., 1997; Faria, 1997; Rebello et al.
1986). O Pb e o Zn também são apontados por diversos autores como contaminantes de distribuição
generalizada (SEMA, 1998; Perin et al. 1997). As menores concentrações de metais ocorreram em Araruama,
com exceção do Cu.
Tabela 1. Concentrações atuais nos sedimentos (Ci) e concentrações pré-industriais (Coi) retiradas de
Fernandez (1994), JICA (1994) e Gonçalves (1999); valores de sensibilidade (FTS) (Håkanson, 1980);
número de produtividade (NBP), fator de resposta tóxica (FRT), fator de concentração (FCi) e risco ecológico
potencial (REP) calculados para os metais Pb, Zn, Cu, Hg e Cd, nas lagoas e na Baía de Guanabara.

A determinação do NBP ou FTS mostrou os estados tróficos apresentados anteriormente (tab 1) para
os sistemas enfocados. As concentrações de MO e outros nutrientes encontrados nos sistemas estudados são
muito mais altas do que em ecossistemas temperados. Os níveis de nitrogênio encontrados nos sistemas

lagunares tropicais chegam a ser uma ordem de grandeza maior do que nos temperados.
Os FRTs apresentaram o mesmo padrão de comportamento não diferenciando em relação aos metais
estudados. Os maiores valores foram encontrados na Baía de Guanabara (Boca), Itaipu e Araruama. Os
menores na Baía de Guanabara (Fundo) e em Maricá. O mesmo comportamento dos FRTs foi encontrado para
os REPs calculados. Contudo, os menores valores não foram encontrados para as mesmas áreas, ou seja, a
Baía de Guanabara (fundo) e Maricá, e sim para Maricá e Saquarema. Isso se deve à entrada da variável fator
de concentração do metal, onde por apresentar maiores concentrações totais desses cinco metais, o fundo da
Baía de Guanabara passou a apresentar um risco maior do que o relacionado somente a toxicidade.
De acordo com os valores de IREP encontrados, em ordem crescente, as áreas foram ordenadas da
seguinte maneira: Saquarema < Maricá ~ Jaconé ~ Guarapina < Piratininga ~ Itaipu < Baía de Guanabara. A
lagoa de Araruama apresentou um valor de IREP superior às das demais lagunas, devido essencialmente ao
Cu, este fato está sendo analisado em maior detalhe e será discutido em trabalho em elaboração.
De modo geral, até mesmo pelo seu histórico de décadas de impacto antrópico direto e indireto, com
maior nível de intensidade e tempo do que nas outras áreas, a Baía de Guanabara apresentou os maiores
IREPs, especialmente influenciados pelo risco representado pelo mercúrio, mostrando que mesmo sendo sua
resposta tóxica similar a de sistemas lagunares, seu fator de concentração é muito maior, aumentando o seu
risco potencial, logo aumentando também o índice de risco dessa área.
4. Conclusões
Com as adequações introduzidas – sobretudo a utilização de MO e NO e a correção na derivação dos
fatores de inclinação da equação da reta da relação entre NO e MO, por um fator de 3 para compensar as
maiores concentrações destas substâncias observadas nas áreas de estudo - o modelo proposto por Håkanson
(1980) funcionou bem para sistemas lagunares testados no Estado do Rio de Janeiro. Dentre as áreas
estudadas, a Baía de Guanabara apresentou os maiores índices de risco ecológico potencial (IREP). Trabalhos
adicionais com a inclusão de outros sistemas estão em elaboração.
5. Referências Bibliográficas
Faria M.M. 1997. Caracterização mineralógica e geoquímica dos sedimentos da porção NE da Baía de
Guanabara e das suas áreas-fontes adjacentes. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geociências –
Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, 147p.
Fernandez M.A.S. 1994. Geoquímica de metais pesados na região dos Lagos, RJ: uma proposta de estudo
integrado. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geociências – Geoquímica Ambiental, Universidade
Federal Fluminense, 179p.
Gonçalves G.O. 1999. Distribuição de mercúrio nas lagoas do litoral leste fluminense. Dissertação de
Mestrado, Departamento de Geociências – Geoquímica Ambiental, Universidade Federal Fluminense, 60p.
Håkanson L. 1980. An ecological risk index aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water
Research, 4:975-1001.
Håkanson L. 1984. On the relationship between lake trophic level and lake sediments. Water Research, 18
(3):303-314.
JICA-Japan International Cooperation Agency. 1994. The study of recuperations of the Guanabara Bay
Ecosystem: Water and sediment pollution in the Bay. Tokyo: Kokusai Kogyo Co. Volume 6.
Knoppers B.A., Bidone E.D., Abrão J.J. (Eds.) 1999. Environmental Geochemistry of Coastal Lagoon
Systems. Programa de Geoquímica Ambiental/FINEP, Rio de Janeiro, 210p.
Lacerda L.D., Fernandez M.A., Calazans C.F., Tanizaki K.F. 1992. Bioavailability of heavy metals in
sediments of two coastal lagoons in Rio de Janeiro, Brazil. Hydrobiologia, 228 (1): 65-70.
Marabini F. et al 1994. Heavy metals geochemical speciation and particle size distribution in the sediments of
Guanabara Bay. In: International Sedimentological Congress 14, Atas, p.210-214.
Perin G. et al. 1997. A five years study on the heavy metal pollution of Guanabara bay sediments (Rio de
Janeiro-Brazil) and evaluation of the metal bioavailability by means of geochemical speciation. Water
Research, 12:3017-3028.
Rebello A.L. et al. 1986. The fate of heavy metals in an estuarine tropical system. Marine Chemistry,
Amsterdam, 18:215-225.
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente 1998. Avaliação da qualidade das águas do Estado do Rio
de Janeiro. Projeto PLANAGUA/SEMA: GTZ Cooperação Técnica Brasil/Alemanha.

BACTERIAL ASSITED OXIDATION OF NICKEL COMPLEX SULPHIDE
MATERIAL UNDER HIGH OXIDIZING CONDITIONS: CHARACTERIZATION
OF OXIDATION PRODUCTS
Santos L. R. G1.; Barbosa A. F. 2; Souza A.D. 3, Leão V. A. 2
1- Golder Associates Brasil – Av. Barão Homem de Mello, 4.484 Estoril – Belo Horizonte MG. CEP 30.450-250 Tel:
(31)2121-9800, Fax: (31)2121-9801, E-mails: dbraga@golder.com.br; fvasconcelos@golder.com.br,
lsantos@golder.com.br
2 – Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Núcleo de
Valorização de Materiais Minerais, Praça Tiradentes, 20, Centro, Ouro Preto, MG 35400-000 Brasil.
3- Votorantim Metais Zinco S.A, Unidade de Três Marias, Departamento de Meio Ambiente.
Rodovia BR 040, km 284, Caixa Postal 21, Três Marias (MG), CEP 39.205-000.
Abstract
Environments containing high levels of dissolved metals include active and disused mines, where the production of
acid mine drainage (AMD) and acid rock drainage (ARD) is catalysed by the action of micro-organisms (reviewed by
Ledin & Pedersen, 1996). Catalysis occurs via the regeneration of Fe(III), which oxidizes the metal sulfide bond,
releasing Fe(II) and reduced inorganic sulfur compounds. The reduced inorganic sulfur compounds are subsequently
oxidized to sulfuric acid, the source of acid in these environments, and the Fe(II) is reoxidized to Fe(III). The
generation of mine wastes causes a huge environmental problem where drainage from tailings (generated whilst
processing the ore) and waste rock (produced when uncovering the ore) releases high levels of acid and metals. If
these metal-rich acidic solutions enter natural water systems they can cause devastating effects, altering river
ecologies, destroying commercial and recreational fishing industries and contaminating drinking water.
Acid-leaching solutions from AMD are characterized by high metal concentrations that are toxic to most life and
have historically been considered ‘sterile’. The aim of this work is improve the knowledge in bioxidation of nickel
complex sulphide under high oxidation conditions for better understand the behaviours of this sulphide material
when the AMD process was installed. The results of this study show that microbial oxidation occurs through a
similar mechanism to chemical oxidation, but that the presence of complex microbial communities may impact the
manner by which nickel complex sulphide oxidation proceeds. The principal contribution of bacteria is oxidation of
elemental sulphur that was produced over pyrrhotite surfaces, which dissolves ahead of pentlandite, suggesting that
pentlandite dissolution occurs only at high potentials.
Introduction
Nickel concentrates produced from sulphides ores usually contain different proportions of iron sulphides (pyrite and
pyrrhotite) and nickel (pentlandite, for instance). Usually this sulphides occurs with fine intergrowth. The same
behaviours ocours in the tailings produced after concentrate production. The rest potential for pentlandite (550mV vs.
Ag/AgCl,in acid solution) is lower than of pyrrhotite(450mV vs. Ag/AgCl, in acid solution), in literature exist
consensus that pentlandite and pyrite have high rest potentials while pyrrhotite shows lower values (Mason and Rice,
2002; Mc Intosh e Groat, 1997; Karavaiko,1988). As a result, for those ores containing only pyrrhotite and
pentlandite, pyrrothite is sacrificed and pentlandite is “passivated”(protected), or in other dissolves faster than
pentlandite (Lu et al., 2000), The proposed reactions for pyrrhotite dissolution are as follows (Mason and Rice,
2002):
Fe1-xS + 2H+ → (1-3x)Fe+2 + H2S
2Fe1-xS + O2 + 4H+→ (2-6x)Fe+2 + 4xFe+3 + 2S0 + 2H2O

(01)
(02)

The dissolution of pentlandita can be described for equation 03 (Miller, 1997):
(Ni,Fe)9S8(s)+ Fe+3(aq) → Ni+2(aq) + Fe+2(aq) + S0(s)

(03)

A discussion how the galvanic interactions and bacterial action affect the dissolution of pentlandite is presented.

Materials and methods
Large pieces of complex Nickel sulphide (20x10mm) kindly provided by Mineração Serra da Fortaleza (Grupo
Votorantim, Brazil). The mounted in epoxy resin and then polished to a flat, mirrored surface. Polished sections were
viewed under plane polarised light at magnifications of 200X, 300X and 400X. X-ray diffraction (XRD) and energy
dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analyses of the samples revealed pentlandite, pyrrhotite, and chalcopyrite as the
main sulphide phases. Moreover, magnetite and silicates were also observed. The main minerals, pentlandite and
pyrrhotite, were not completely liberated exhibiting very fine and intimately associated grains (figure 1). Based on the
chemical analysis, it was estimated roughly 40% pyrrhotite, 17% pentlandite and 0.3% chalcopyrite in the
concentrate.was studied (from the same ore deposit that produced the concentrate), the samples were polished and
soaked in 3mol/L hydrochloric acid solution and rinsed with distilled water to remove any oxidation product formed
by natural oxidation of the sample. pH (Hanna HI931400) was controlled and redox potential (Digimed) (vs an
Ag/AgCl electrode) was recorded.concentrate sample,. The bacteria were isolated from a Brazilian zinc sulphide mine
(Daman et al., 2002). No taxonomy studies have been carried out but it is supposed that the microbiological
population is formed at least by bacteria of the genera Acidithiobacillus sp. and Lepitospirillum sp. These cultures
grow at low pH, oxidize iron as well as sulphur and fix CO2 as no organic carbon source is added to the reactors. The
microorganisms were cultured in 250mL shake flasks using an orbital incubator with a stirring speed of 200min-1 at a
constant temperature (34oC). A sterilised medium was used for bacteria growth, composed of 0.2g/L (NH4)2SO4;
0.4g/L MgSO4.7H2O and 0.1g/L de K2HPO4 (Synth). Samples of the large pieces of complex Nickel sulphide were
used as energy source. The cultures were prepared by inoculating bacteria previously cultivated at 5% (w/v) pulp
density (pentlandite concentrate). Salt nutrient solution (50mL) adjusted to the required pH was transferred to 250mL
erlenmeyers and the amount required of Fe(II) was added as a solution containing 50g/L Fe(II) (as FeSO4.7H2O);
Then 5g of the large pieces of complex Nickel sulphide was added. The flasks were then inoculated with a 10mL
aliquot of the selected culture containing at least 108bact/mL and distilled water was added to reach a final slurry
volume of 100mL. An orbital shaker placed in a temperature-controlled room (34oC) provided mixing. Each flask was
sampled by removing a 2-mL aliquot of the leach solution, which was then used for elemental analysis (Ni and Fe) by
atomic absorption spectrometry (AAS). The pH was adjusted by using 1mol/L sulphuric acid or 6mol/L sodium
hydroxide. Evaporation losses were compensated by the addition of distilled water. Sterile controls were also run in the
presence of a thymol solution as bactericide.The morphological features of ore and leach residues as well as reactions
products formed during bioxidation were studied by SEM-EDS. The particles investigated were filtrated and observed
as powder or mounted in epoxy resin and then polished to a flat, mirrored surface. Afterwards, samples were carbon
coated and then examined with a JEOL JSM 501 SEM microscope. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS)
analysis was used for elemental analysis.
Results
Mineralogical studies have showed the intergrowth of different minerals on the concentrate studied in the present
work (figure 1) especially pentlandite and pyrrhotite, the main mineralogical constituents.

Figure 1: Scanning electron microscope images of the sulphides present on the nickel concentrate showing association
between pentlandite and pyrrhotite. Pe: pentlandite; Py: pyrrhotite.

Thus, galvanic interactions may take place during leaching (Cruz et al., 2005). Table 1 presents values of open circuit
potentials for different minerals as discussed by McIntosh and Groat (1997).
Tabela 1: Open circuit potential of selected sulphides (McIntosh e Groat, 1997).
Mineral
Open circuit potential (SHE, mV)
Galena (PbS)

300

Calcocite (Cu2S)

350

Calcopyrite (CuFeS2)

400

Pyrrhotite (Fe1-xS)

450

Pentlandite ((Fe, Ni)8S9)

550

Pyrite (FeS2)

550–600

Pentlandite has a higher rest potential than pyrrhotite. Therefore it is expected that during leaching in those conditions
where there is an electronic contact between both minerals, pyrrhotite will dissolve anodically and pentlandite will
remain inert i.e galvanically protected (Cruz et al., 2005). Experiments were also carried out with a massive sample
obtained from the ore that produced the concentrate so that the study of possible galvanic interactions that affect the
leaching features of the concentrate is facilitated. This sample was bioxidated in the absence of externally added Fe(II)
following the procedure applied to the concentrate. As a result, all iron in solution was provided by the dissolution of
the ore. Figure 2a is a SEM image of this massive sample after 178 hours of bioxidated showing the association
between pentlandite and pyrrhotite.

Figure 2. SEM images of a massive nickel sulphide ore (a) showing the association between pentlandite and
pyrrhotite. X-ray energy dispersive spectra of (a) iron; (b) sulphur; (c) nickel of the sample surface. 0g/L Fe(II) added,
pH 1.8, 34oC. Leaching time: 178 hours.
Figures 2b to 2d display the X-ray energy dispersive spectra of iron (figure 2b), sulphur (2c) and nickel (2d) for the
same region depicted in figure 2a. As expected, iron and sulphur predominate throughout the sample while nickel is
shown in the regions where pentlandite is the main phase. The regions with the lowest iron content are associated with
the dissolution of pyrrhotite while the strongest sulphur concentration is characterized as elemental sulphur, a reaction
product of pyrrhotite dissolution (Thomas e Jones, 1998). Pentlandite seems less attacked than pyrrhotite. Hence it can

be suggested that pyrrhotite is dissolved faster than pentlandite i.e. the latter is being galvanically protected in the
initial steps of bacterial oxidation of ore.
Experiments with iron(II) addition were also carried out. Similar effects could only be inferred however since a
jarosite layer was formed on the sample surface (specially in pyrrhotite regions) and made the surface analysis more
difficult. These features are presented in figure 3.

Figure 3. SEM-EDS images of surface reaction products formed during nickel ore bioxidation experiments in the
presence of externally added Fe(II). 2.5g/L Fe(II) added, pH 1.8, 34oC. Contact time: 178 hours. J: jarosite.
Nevertheless, the formation of elemental sulphur in anodic areas is easily seen even below the jarosite layer. At these
anodic areas, pyrrhotite dissolution makes iron available to be oxidised by the bacteria. The ferric ions in the presence
of sulphate anions and a cation (K+ for instance) precipitates as jarosite (Toro et al., 1988).
X+ + 3Fe+3 + 2 SO4-2 + 6H2O " XFe3(SO4)2(OH)6 + 6H+

(04)

Applying electrochemical techniques, Fowler and Crundwell (1999b) showed the importance of bacteria as a catalyst
of sulphur oxidation during ZnS bioleaching. In the present work the bacteria did not oxidize all the elemental sulphur
formed during leaching since the latter was always observed as a reaction product. Oxidation of pentlandite and
pyrrhotite as well as chalcopyrite produced some elemental sulphur (Kuklinskii et al., 2001; Sand et al., 2001; Lu et
al., 2002). Due to galvanic interactions elemental sulphur was observed basically on pyrrhotite surfaces while
pentlandite shows a less intense attack probably due to galvanic interactions in the sample (figure 3). As the bacteria
were not able to remove the elemental sulphur, the latter can act as a barrier to the diffusion of oxidation products
away from the solid surface. Hansford (2001) stated that the oxidation of elemental sulphur only takes place
appreciably in the absence of Fe(II) ions. As iron was dissolved from the concentrate during pyrrhotite leaching,
ferrous iron was always available as substrate for bacterial growth. It must also be stressed that pyrrhotite has a lower
open circuit potential than pentlandite (table 1). Consequently, as the potential of the system rises during bioxidation
experiments, the driving force for pyrrhotite dissolution becomes larger than that for pentlandite. This behaviour will
affect the dissolution proceeds chemically, since considerable pyrrhotite dissolution before pentlandite oxidation is
required, and oxidation of sulphur in its surface is too required. Nevertheless actual kinetics information can only be
obtained by mixed potentials studies specially in the case of reactive sulphides such as pyrrhotite (Nicol e Lazaro,
2002).
Conclusions
The results of this study show that microbial oxidation occurs through a similar mechanism to chemical oxidation, but
that the presence of complex microbial communities may impact the manner by which nickel complex sulphide
oxidation proceeds. The principal contribution of bacteria is oxidation of elemental sulphur that was produced over
pyrrhotite surfaces, which dissolves ahead of pentlandite, suggesting that pentlandite dissolution occurs only at high
potentials.
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Abstract
Water is an integral part of the environment, and its availability and quality are indispensable to the efficient functioning
of our world. Water is also of vital importance to all socio-economic sectors and economic development is impossible
without a safe, stable water supply. With population growth and increased pressure on natural systems, large regions of the
world are now subject to water-related problems brought about by numerous human activities. Melo catchment is a brazilian
small rural catchment, located in a medium developed region of Minas Gerais State (Human Development Index = 0,673).
The area possesses a high endemic disease index for water transmitted parasitism, especially for Schistosomiasis mansoni.
Data shows a decrease on water and sediments quality during the last decades, related to the raising on the destruction of the
Atlantic Forest, especially at riverheads and Permanent Preservation Areas (PPA). Most of the native vegetation was cut out
to allow the creation of farming and pasture. The main factor causing water and sediments degradation is, without a doubt,
the careless relation between the rural community and their natural resources. The water quality is also decreasing since in
most of properties the main activities are pigs raising (pigsty) and sugar-cane brandy production (stills) and all the effluents
are discharged in streams without treatment; the same occurs with the domestic wastewater and sewer.
Keywords: water quality, Esquistossomose, Melo Creek

Introdução
O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e conseqüente destruição dos recursos
naturais, particularmente das florestas. Ao longo da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos
diferentes biomas, foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as cidades.
A noção de recursos naturais inesgotáveis, dadas as dimensões continentais do País, estimulou e ainda estimula a
expansão da fronteira agrícola sem a preocupação com o aumento ou, pelo menos, com uma manutenção da produtividade
das áreas já cultivadas. Assim, o processo de fragmentação florestal é intenso nas regiões economicamente mais
desenvolvidas, ou seja, o Sudeste e o Sul, e avança rapidamente para o Centro-Oeste e Norte, ficando a vegetação arbórea
nativa representada, principalmente, por florestas secundárias, em variado estado de degradação, salvo algumas reservas de
florestas bem conservadas. Este processo de eliminação das florestas resultou num conjunto de problemas ambientais, como
a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as mudanças climáticas locais, a erosão dos solos e o assoreamento dos
cursos d’água.
A falta de cuidado por parte dos poderes públicos, bem como pela sociedade em relação ao meio ambiente, é visível em
quase toda a bacia, apesar de em muitas situações, a degradação ambiental afetar de forma direta a qualidade de vida do
homem. Diante desse contexto, o estudo dos agentes causadores da degradação ambiental de uma determinada área, bem
como dos condicionantes ambientais agravadores ou redutores dos efeitos provocados no meio ambiente tornam-se
imprescindíveis em um estudo de diagnóstico ambiental. Atrelado nessa ótica, uma análise da ineficiência do poder público
em várias instâncias (municipal, estadual e federal) é necessária para visualizarmos os principais pontos de omissão de
responsabilidades ambiental.
No meio rural especificadamente, a degradação vem sendo associada à intensa retirada da cobertura vegetal para
comercialização ou para introdução de pastagens, cultivos agrícolas a base de agro-químicos, além da existência de mau uso
dos recursos hídricos.
Esta constante influência do Homem no meio ambiente acarreta uma série de problemas que dificultam a preservação e
conservação dos recursos naturais. Daí surge a necessidade de conhecer a dinâmica destes sistemas naturais, para que deste
modo se possam adotar medidas de gestão sustentáveis, garantindo-os deste modo para as gerações futuras. De acordo com
Moraes (1999), a manutenção dos recursos naturais depende da manutenção e análise destes, visando o desenvolvimento de
critérios urbanísticos e de ocupação do solo.
Nestas últimas décadas, os estudos ambientais vêm buscando a integração de análises temáticas interdisciplinares,
visando criar diagnósticos mais reais das suscetibilidades ambiental-sócio-econômicas, face às alternativas de utilização e
planejamento das áreas em questão.

Assim, pretendeu-se com o estudo proposto caracterizar a qualidade das águas e sedimentos da bacia através dos
parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, permitindo assim quantificar o atual quadro de carga poluidora afluente
presente no ribeirão do Melo, esse importante tributário do rio Piranga, afluente direto do rio Doce (Fig. 1A);

(A)
(B)
Figura 1 – Mapas de Localização da bacia Ribeirão do Melo (A) e distribuição dos pontos de amostragem (B).

Área de estudo
A região de Rio Espera se configura como sendo um local que carece de ampla assistência do poder público, fato esse
comprovado pelo baixo IDH demonstrado pelo Atlas de Desenvolvimento Humano de 2000. A Bacia do Ribeirão do Melo
está inserida dentro desse contexto e necessita de instrumentos que potencializem uma mudança do seu cenário, visto que a
própria bacia não possui dados que a caracterizem na ótica sócio-ambiental.
Materiais e Métodos
Para o estudo geoquímico, foram coletadas amostras de água e de sedimentos em 12 pontos estratégicos ao longo da
bacia (Figura 1B).
Em cada ponto, coletaram-se duas amostras de água: uma em um frasco de 1L para a análise de turbidez, alcalinidade,
cloreto e sulfato e outra em frasco de 50mL para análise de metais. Essa última, foi filtrada com membrana de 0,45µm e
acidificada com ácido nítrico até atingir o pH em torno de 3. Esse procedimento foi adotado a fim de se ressolubilizar os
metais da solução evitando a adsorção de metais junto às paredes dos recipientes (Greenberg et al., 1992).
O pH, Eh, a temperatura, a condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos foram determinados in situ, utilizandose um equipamento multiparâmetro portátil da marca ULLTRAMETERTM 6P. O oxigênio dissolvido foi medido por um
Oxímetro Handylab, modelo OXI 1/SET. Em laboratório, foi determinada a turbidez, utilizando Turbidímetro marca
Micronal, modelo B250. As análises de alcalinidade e cloreto foram determinadas por titulometria e sulfato pelo metódo
turbidimétrico, seguindo o Procedimento Operacional Padrão (POP) do LGqA, baseado nas metodologias propostas por
Greenberg et al. (1992), no Standard methods for the examination of water and wastewater. Para determinação de cloreto e
sulfato as amostras foram previamente filtradas utilizando membrana de 0,45µm e sistema a vácuo, a fim de evitar
influência da turbidez do material particulado na análise.
As análises dos metais e metalóides (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe, Mn, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Sc, Sr,
V, Y, Zn) foram efetuadas por meio do Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte Plasma, marca Spectro/ modelo
Ciros CCD com Visão Radial.
Para a análise de coliformes a seleção dos pontos amostrados foi feita em relação ao uso e ocupação. Para a coleta das
amostras foram utilizados frascos de vidro de 250mL previamente altoclavados. Para o presente trabalho foi escolhido o
método convencional da fermentação em tubos múltiplos, baseado na habilidade das bactérias coliformes em produzir gás a

partir da fermentação da lactose, conforme procedimento técnico usual (Greenberg et al. 1992). Foram utilizados três meios
de cultura de acordo com cada fase do teste: caldo Lauril Sulfato de Sódio (fase presuntiva para coliforme total), caldo
Verde Brilhante (fase confirmatória para coliforme total) e caldo EC – Escherichia coli (fase confirmatória para coliformes
fecais).
Os resultado obtidos em tdas as análiese foram então normalizados e uma análise multivariada do tipo cluster foi
realizada.
Resultados
Todos os pontos apresentaram turbidez (Tab. 1) abaixo do limite da portaria para a classe 1 – adequada para consumo
humano com pouco ou nenhum tratamento (CONAMA, 2005). O pH está também de acordo, oscilando na faixa de 6,00 a
7,65 – dentro do limite aceitável que é de 6,00 a 9,00 para a classe 1. O mesmo se dá com o DQO, também atendendo o
limite da portaria, sendo o limite de 90 mg/L. e o máximo encontrado de 64,17. Porém, os resultados microbiológicos
demonstraram que o perfil de contaminação das águas é alarmante, indicando contaminação por coliformes termotolerantes
em 92% dos pontos amostrados, que são indicativos de despejos de esgotos doméstico. De posse de tais informações,
comprovou-se a veracidade dos dados alarmantes levantados pela FUNASA e evidenciou-se que a alta taxa de prevalência
para a Esquistossomose nos municípios é devido aos hábitos de lazer da população associado a um precário sistema
sanitário que se resume numa simples coleta dos efluentes domésticos que por sua vez é descartado sem nenhum tratamento
em áreas de interesse social.
As concentrações de lementos químicos obtidas nas amostras de água (Tab. 2) encontram-se todas abaixo dos limites
para a classe 1 (CONAMA, 2005) – adequada para consumo humano com pouco ou nenhum tratamento.
As análises estatísticas confirmaram asobservaç~eos de campo, separando claramente os pontos a jusante da cidade (10
e 12). Na porção a montante o canal é estreito, profundo e apresenta uma planície de inindação bem desenvolvida e leito
silto-argiloso. Na porção jusante, o camal passa a ser raso e largo, encachoeirado e com valores maiores de oxigênio
dissolvido e leito arenoso. Já o ponto 11, é diferente de totos os demais, visto que apesar de estreito é raso e sem planície de
inundação. Além disso, este é o único ponto cujo tributário drena rochas diferentes do restante da bacia.
Dados Geoquímicos da Água
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Figura 2 – Dendrogramas mostrando os resultados da análise do tipo cluster para osdados físico-químicos (A) e de
metais e elementos traços (B).

Conclusões
Diante dos resultados obtidos, as características da qualidade da água na Bacia do Ribeirão do Melo se configuram como
sendo um problema de educação ambiental e assistência do poder público local, haja vista que os resultados das análises
indicam uma água de boa qualidade natural, porém poluída por esgoto doméstico e atividades econômicas potencialmente
poluidoras. Investimentos de adequação no setor sanitário se tornam imprescindíveis para contornar o atual perfil de
contaminação por coliformes termotolerantes da ordem de 92% dos pontos amostrados. Conjuntamente à essa ação, inserir
nas diretrizes escolares programas e ações educativo-pedagógicas que estimulem a consciência ambiental coletiva, para que
a população, na figura das crianças e jovens principalmente, possam ser agentes de transformação da realidade ambiental
local.

Tabela 1 – Resultados dos prâmetros físico-químicos e microbiológicos da água ao longo da bacia Ribeirão do Melo.
P o n to s A m o s tra d o s
P a râ m e tro s
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 2 ,0 0

5 3 ,0 0

6 5 ,5 0

5 9 ,5 0

7 1 ,0 0

8 3 ,0 0

1 0 2 ,5 0

9 0 ,0 0

8 3 ,5 0

7 2 ,5 0

7 2 ,5 0

7 1 ,5 0

5 ,9 7

6 ,1 3

6 ,7 9

6 ,5 5

6 ,8 3

6 ,4 1

6 ,4 9

6 ,7 2

6 ,7 2

7 ,6 5

7 ,4 0

6 ,8 8

8 ,0

7 ,0

1 0 ,0

1 4 ,0

1 5 ,0

1 5 ,0

1 4 ,0

1 4 ,0

1 5 ,0

1 5 ,0

1 9 ,0

1 5 ,0

C o n d u tiv id a d e (µ S /c m )

1 9 ,5

1 8 ,5

2 4 ,7

3 3 ,0

3 6 ,5

3 7 ,7

3 4 ,0

3 5 ,0

3 7 ,9

3 7 ,3

4 8 ,0

3 6 ,9

T u r b id e z (N T U )

1 ,0 6

2 ,3 4

4 ,8 6

3 ,2 5

8 ,7 5

5 ,7 5

7 ,2 2

9 ,1 7

1 1 ,1 1

6 ,6 1

2 ,2 0

6 ,9 6

A lc a lin id a d e (m g /L C a C O
pH
S T D (m g /l)

3

)

S u lfa to (p p m )

1 5 ,7 7

N D

0 ,3 6

N D

3 ,2 7

1 ,0 4

0 ,3 6

4 ,7 2

0 ,3 6

1 ,0 4

N D

1 ,8 1

D Q O (p p m )

1 7 ,5 4

1 1 ,4 5

5 ,3 7

2 5 ,6 5

2 1 ,5 9

2 9 ,7 0

6 4 ,1 7

1 3 ,4 8

3 3 ,7 6

3 7 ,8 1

7 ,4 0

2 1 ,5 9

T e m p e ra tu ra (oC )

1 7 ,3

1 8 ,6

1 9 ,9

2 0 ,9

2 1 ,1

2 5 ,3

2 1 ,5

2 2 ,5

1 9 ,0

1 9 ,2

2 1 ,2

2 0 ,4

O x ig ê n io D is s o lv id o

3 ,8 8

3 ,0 7

5 ,1 1

3 ,9 9

4 ,3 1

4 ,1 9

2 ,4 2

4 ,0 1

4 ,1 1

5 ,4 3

5 ,2 4

5 ,0 4

L a rg u ra C a n a l (m )

1 ,0 0

1 ,1 0

1 ,8 0

1 ,3 5

2 ,2 0

1 ,4 5

3 ,0 0

2 ,0 0

1 ,2 0

7 ,8 0

0 ,8 5

7 ,5 0

P r o fu n d id a d e m á x . (m )

1 ,0 0

1 ,0 0

1 ,1 0

0 ,6 2

0 ,5 0

0 ,4 2

1 ,1 5

0 ,9 2

0 ,6 5

0 ,4 5

0 ,2 3

0 ,3 1

V e lo c id a d e c a n a l (m /s )

0 ,0 6

0 ,0 0

0 ,1 4

0 ,0 5

0 ,2 0

0 ,0 0

0 ,1 0

0 ,2 8

0 ,1 8

0 ,0 9

0 ,1 3

0 ,1 7

C T (N M P /1 0 0 m L )

430

2400

4600

4600

530

750

2400

2100

2400

440

> 24000

2400

C F (N M P /1 0 0 m L )

430

210

290

430

440

n ã o p re s e n te

230

430

430

360

150

930

ND = Não Determinado
CT = Coliforme Total

NMP = Número mais provável
CF = Coliforme Fecal

Tabela 2 – Resultados das concentrações dos elementos maiores e traços na água ao longo da bacia Ribeirão do Melo.
ID
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Q

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ID
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
L

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Q

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Al

As

B a

B e

C a

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
9 ,7 0
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
1 0 ,8
<LQ
<LQ
7 ,5

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
8 5 ,0

µ g /L
1 5 ,4
1 5 ,0
1 6 ,9
2 0 ,9
2 5 ,7
2 9 ,0
2 8 ,1
3 3 ,5
2 6 ,0
2 7 ,5
3 8 ,9
2 6 ,8
0 ,5

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
4 ,0

µ g /m L
0 ,6 7
0 ,6 0
1 ,0 2
1 ,2 9
1 ,8 7
1 ,2 5
1 ,6 9
1 ,8 0
1 ,8 5
1 ,9 7
2 ,8 7
2 ,2 8
0 ,1

C d
µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
8 ,0

C o

C r

C u

Fe

K

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
1 6 ,6
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
15

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
10

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
6 ,7 6
<LQ
<LQ
2 ,5

µ g /L
128
167
108
155
188
554
373
266
288
402
416
212
6 ,0

µ g /m L
0 ,8 1
0 ,8 0
1 ,4 2
1 ,5 9
2 ,2 3
2 ,5 3
2 ,0 7
2 ,7 5
1 ,7 6
2 ,3 2
2 ,1 6
2 ,1 3
0 ,0 8 5

Li

M g

M n

M o

N a

N i

Sc

Sr

V

Y

Zn

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
0 ,7 5

µ g /m L
0 ,3 3
0 ,3 2
0 ,4 7
0 ,7 0
0 ,8 9
0 ,5 5
0 ,7 9
0 ,8 6
1 ,1 6
0 ,9 7
1 ,7 4
1 ,0 7
0 ,0 5

µ g /L
1 2 ,3
1 6 ,9
1 2 ,8
4 1 ,6
5 2 ,2
136
156
8 2 ,5
198
4 9 ,1
7 7 ,0
2 8 ,1
2 ,0

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
20

µ g /m L
2 ,4 3
2 ,2 6
2 ,5 3
3 ,3 3
3 ,8 4
3 ,8 9
2 ,8 0
2 ,9 7
3 ,6 0
3 ,2 6
3 ,8 8
3 ,3 9
0 ,0 5

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
20

µ g /L
0 ,2 3
0 ,3 0
0 ,2 7
0 ,3 0
0 ,3 4
0 ,2 6
0 ,1 9
0 ,2 9
0 ,2 8
0 ,3 1
0 ,2 4
0 ,3 2
1 ,0

µ g /L
1 2 ,2
1 0 ,5
1 8 ,1
2 0 ,2
2 5 ,9
2 6 ,0
2 7 ,0
2 8 ,3
2 5 ,5
2 9 ,3
2 7 ,0
3 2 ,3
0 ,5

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
10

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
5 ,0

µ g /L
<LQ
<LQ
<LQ
<LQ
9 ,5 9
<LQ
<LQ
6 ,7 4
1 0 ,7
8 ,4 5
2 2 ,6
5 0 ,1
5 ,0
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ABSTRACT
Nine samples of high-grade paragneisses from Machadinho D’Oeste, Rondônia state, were analyzed for major, trace and rare
earth elements. The paragneisses show that compositions similar to post-Archean Australian shales. The REE patterns are
tipically LREE enriched with negative anomalies and flat HREE. The K/Rb ratio is low, averaging 260; Th average contents
(16) are high. This suggests that high-grade metamorphism and melting in the area has not followed by large scale removal of
the melt. Hence, the present chemical compositions of the paragneisses provide reasonable approximations of the composition
of their protoliths. The high K/Na and Mg+Fe favor shale to arkosic wackes protoliths for the paragneisses.
Palavras-chave: geoquímica de paragnaisses, granulito, protólito
INTRODUÇÃO
As rochas metamórficas de terrenos de alto grau podem apresentar enriquecimentos ou empobrecimentos relativos em
elementos químicos, relacionados a processos tais como fusão parcial, desidratação e interação metassomática rocha-fluído
(Weaver, 1980; Rudnick et al., 1985; Bingen et al., 1996). Muitas rochas metassedimentares de alto grau mostram evidências
de campo e petrológicas de que sofreram processos de fusão parcial, com variada extração do fundido gerado. Nos casos em
que não houve extração significativa do fundido, as composições das rochas metamórficas se aproximam razoavelmente das
composições de seus protolitos (p.ex.: Chacko et al. 1992; Biswal et al. 1998). Já nos casos em que houve grande extração dos
fundidos, a rocha metamórfica resultante apresenta feições mineralógicas e geoquímicas esperadas para restitos granulíticos
(p.ex.: Otamendi et al. 2006).
A intensidade da alteração das composições de rochas de alto grau metamórfico em relação a seus protólitos pode ser avaliada
por meio da comparação dos seus conteúdos em elementos traços com as composições médias da crosta continental superior e
de possíveis protólitos não metamorfizados, ou da avaliação das concentrações e razões entre elementos traços que podem ser
fracionados durante metamorfismo de alto grau, como K, Rb, Cs, U, Th e ETR (Tarney & Windley, 1977; Rudnick et al.,
1985; Taylor et al., 1986).
O objetivo do trabalho é apresentar a composição geoquímica dos paragnaisses de alto grau metamórfico da região de
Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia, e avaliar a extensão das possíveis alterações decorrentes dos processos de
metamorfismo de alto grau e fusão parcial, em relação às composições dos protólitos sedimentares.
PETROGRAFIA DOS PARAGNAISSES
A associação de paragnaisses de alto grau metamórfico, identificada na região de Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia,
é composta predominantemente por migmatitos pelíticos e leucognaisses com granada; gnaisses calcissilicatados ocorrem
subordinadamente. A deposição dos protólitos dos paragnaisses ocorreu entre 1650 e 1590 Ma; o metamorfismo de alto grau
(facies anfibolito alto a granulito) e a fusão parcial ocorreram entre 1590 e 1520 Ma, e são interpretados como relacionados ao
evento termal gerado pelo alojamento das rochas da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Payolla et al., 2003). Os
paragnaisses mostram diferentes graus de migmatização e, localmente, gradam para granitos gnaissificados com pequenas
manchas de minerais aluminosilicáticos. À escala de afloramento os paragnaisses exibem um bandamento fino, definido pela
intercalação de bandas ricas em minerais aluminosilicáticos e bandas quartzo-feldspáticas. Materiais quartzo-feldspáticos
também ocorrem como manchas irregulares sobrepostas ao bandamento e como bandas e veios ao longo de zonas de
cizalhamento e de fraturas. A presença de abundante material quartzo-feldspático à escala de afloramento, pode ser
interpretada como refletindo a pequena extração do fundido gerado pela fusão parcial dos protólitos dos paragnaisses. As nove
amostras com análises geoquímicas completas utilizadas neste estudo apresentam associações minerais variadas: Ms-Sil-AndBt, Grt-Bt, Sil-Bt, Crd-Grt-Sil-Bt, Opx-Hc-Sil-Grt-Crd-Bt e Hc-Mag-Crd-Opx-Sil-Bt. Nas duas últimas associações minerais,
a presença de hercinita em contato com quartzo e de intercrescimentos de silimanita e ortopiroxênio (com até 6% de Al2O3)
substituindo cordierita, sugerem condições metamórficas de temperatura ultra-alta sob alta fugacidade de oxigênio (Payolla et
al., 2002).
GEOQUÍMICA DOS PARAGNAISSES

Os conteúdos de SiO2 das nove amostras analisadas variam de 58% a 76%; os de Al2O3 variam de 13% a 17%, exceto uma
amostra com 21%. Os conteúdos médios de K2O e Na2O são 3,6% e 1,9%, respectivamente. As composições são
moderadamente peraluminosas, com A/CNK variando de 1,4 a 2,2.
Os conteúdos de elementos traços dos paragnaisses, comparados com a composição média de folhelhos pós-arqueanos da
Austrália (Taylor & McLennan, 1985), são apresentados na Figura 1. Os paragnaisses exibem composições muito similares às
dos folhelhos pós-arqueanos, exceto pelo empobrecimento em Cs, Pb, Ni, Cr, V, Cu e Co, e enriquecimento em terras raras
leves (La-Sm) e Hf. As abundâncias de elementos traços dos paragnaisses, muito similares às de rochas não metamorfizadas,
contrastam com o notável empobrecimento em Rb, Ba, Sr, Cs, K, Th e ETR leves que caracterizam granulitos interpretados
como resíduos resultantes da remoção dos fundidos graníticos (p.ex.: Otamendi et al. 2006).
As amostras de paragnaisses são caracterizadas por padrões de terras raras uniformes (Fig. 2), com enriquecimento em terras
raras leves (cerca de 200 vezes o condrito), e razão La/Yb média em torno de 13. As terras raras pesadas mostram pequeno
enriquecimento (10 a 20 vezes o condrito), e padrões planos com razão Gd/Yb média de 1,8. Todas as amostras apresentam
pronunciada anomalia de Eu, com razão Eu/Eu* média de 0,57. Embora os paragnaisses apresentem conteúdos de terras raras
leves superiores aos da média de folhelhos pós-arqueanos da Austrália e da crosta continental superior, seus padrões são
notavelmente similares (Fig. 2), e distintos dos padrões empobrecidos em ETR leves e enriquecidos em ETR pesadas que
caracterizam granulitos residuais.
As amostras de paragnaisses exibem razões K/Rb relativamente baixas, com média em torno de 260. Este valor é um pouco
superior aos registrados para rochas sedimentares de baixo grau metamórfico ou não metamorfizadas (180 a 200; Rudnick et
al., 1985; Taylor & McLennan, 1985), mas constrastam com os valores superiores a 500 apresentados por granulitos em o Rb
foi removido durante a extração do fundido (Tarney & Windley, 1977).
As características geoquímicas dos paragnaisses, muito similares a rochas sedimentares não metamorfizadas, sugerem que
apesar do metamorfismo de alto grau e da fusão parcial que afetaram seus protólitos, não houve grande remoção do fundido
gerado. Conseqüentemente, as composições químicas dos paragnaisses podem fornecer aproximações razoáveis das
composições de seus protólitos. Quando lançadas nos diagramas FeO+MgO x K2O/(K2O+Na2O) de Chako et al. (1992) e
log(Fe2O3/K2O) x log(SiO2/Al2O3) de Herron (1988), as composições dos paragnaisses ocupam os campos dos folhelhos e
arcósios com > 15% de matriz lamítica (arkosic wackes).
CONCLUSÕES
Os paragnaisses de alto grau metamórfico da região de Machadinho D’Oeste, Estado de Rondônia, possuem composições
químicas similares à composição média dos folhelhos pós-arqueanos da Austrália. Os padrões de ETR com enriquecimento
em ETR leves, padrão plano para ETR pesadas e pronunciada anomalia negativa de Eu. As razões K/Rb são baixas, com
média igual a 260; os conteúdos de Th (16) são altos. Estas características sugerem que apesar do metamorfismo de alto grau
e a fusão parcial que afetaram os protólitos dos paragnaisses, não houve grande remoção do fundido gerado.
Conseqüentemente, as composições químicas dos paragnaisses se aproximam razoavelmente das composições de seus
protólitos. Os altos valores de K/Na e Mg+Fe sugerem que os protólitos variaram de arcósios com > 15% de matriz lamítica
(arkosic wackes) a folhelhos.
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Figura 1. Comparação dos conteúdos de elementos traços dos
paragnaisses com a média dos folhelhos pós-arqueanos da Austrália,
baseada na estimativa de Taylor & McLennan (1985; tabela 2.9).
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Abstract
This paper is related to a conceptual model to clean up the sediments of Consciência and Barreiro
Grande streamlets at Votorantim Metais – Três Marias (Três Marias – MG). All of the material will be
clean up by using a specific plant made for this demand. The material has Zn, Cd and Pb concentration
besides the CETESB (2005) recommended limits for soils of industrial area. Cleaned sediments up of
the alluvial area in Consciência creek basin will come back to the original place and it will be mixtured
to the organic soil, which will be revegetated. Many assignments were done in order to attend this
demand: physic characterization of the area, geochemistry studies, superficial water quality study,
covering vegetation diagnosis, drainage system study, environmental risk analysis and evaluation of
decontamination system.
Introdução
O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de recuperar ambientalmente os sedimentos dos
córregos Consciência e Barreiro Grande na área da Votorantim Metais – Unidade Três Marias (Três
Marias, MG). Os sedimentos serão submetidos a um tratamento físico-químico em planta específica
construída para esse fim. O material encontra-se com concentrações de zinco, cádmio e chumbo acima
do limite de intervenção recomendado pela CETESB (2005) para solos em áreas industriais em vários
pontos. O material retirado da planície aluvionar do córrego Consciêrncia, será escavado, tratado e
devolvido limpo ao local de origem. Para atender a esses objetivos vários trabalhos foram desenvolvidos
na área dentre eles: a) caracterização física da área; b) estudos geoquímicos de caracterização de
sedimentos aluvionares e de corrente; c) estudos da qualidade de água superficial; d) diagnóstico da
situação atual da cobertura vegetal da área; e) avaliação do sistema de drenagem da área; f) análise de
risco ambiental (à saúde humana e ecológico); e g) avaliação e testes para escolha do melhor sistema de
descontaminação da área.
Localização da área de trabalho
A VM-TM localiza-se na cidade de Três Marias (MG), às margens da BR 040, distando-se cerca de 290
km da cidade de Belo Horizonte, capital do Estado (Figura 1).
Material e métodos
Inicialmente, foi realizada a interpretação da imagem de satélite Quick Bird e elaboração de um mapa de
uso e ocupação de solos da área de interesse e adjacências. Além disso, foram realizados trabalhos de

cartografia, levantamento topográfico, mapeamento de feições erosivas do terreno, estudos hidrológicos,
levantamento geoquímico (sedimentos de corrente, águas superficiais), análise de risco ambiental (à
saúde humana e ecológico) e um diagnóstico da cobertura vegetal da área.

Figura 1 – Localização da área de estudo (imagem de satélite Quick
Bird, 2006).
Foram realizados doze (12) furos de sondagem na bacia do córrego Consciência (planície aluvionar e
leito), com profundidade máxima de 3 m e enviadas para análise trinta (30) amostras selecionadas de
diferentes profundidades. No córrego Barreiro Grande, foram coletadas apenas cinco (05) amostras de
sedimentos superficiais no leito da drenagem, sendo todas enviadas para análises.
A amostragem dos sedimentos aluvionares foi realizada com sonda percussora (geohammer), para evitar
contaminaçao das amostras (Figura 2), enquanto a coleta de material superficial do leito dos córregos
basicamente com pá de pedreiro (Figura 3).

Figura

2

Figura 3
As amostras foram submetidas aos seguintes tipos de análises: massa bruta, solubilização (ABNT NBR
10006:2004), SPLP (US EPA, 1994), ensaios ecotoxicológicos (apenas as amostras coletadas no leito dos
córregos) e granulométricas (amostras estrategicamente selecionadas). Os parâmetros analisados foram:
arsênio, sulfato, bário, cádmio, chumbo, cobre, cobalto, cromo, ferro, manganês, fósforo, mercúrio,
níquel, vanádio e zinco.

Além das amostras de sedimentos, foram coletadas dez (10) amostras de águas superficiais em ambos os
córregos, sendo todas submetidas a análises de qualidade e ecotoxicológicas. Os parâmetros químicos de
qualidade analisados foram os classicamente utilizados em análises dessa natureza, enquanto os testes de
toxicidade foram os agudos (organismo Danio rênio, Daphnia similis e Hyalella azteca).

Discussão e Resultados
O zinco, o chumbo e o cádmio foram os metais que apresentaram resultados analíticos acima do valores
de intervenção para áreas industriais preconizados pela CETESB (2005): zinco = 2.000 mg.kg-1,
cádmio = 20 mg.kg-1 e chumbo = 900 mg.kg-1, enquanto as concentrações dos demais parâmetros
químicos ficaram abaixo dos limites de prevenção da CETESB (2005).
As áreas a serem descontaminadas e recuperadas foram escolhidas com base nos estudos geoquímicos,
na caracterização física da área, na avaliação de risco ambiental específica para a área e na avaliação de
cobertura vegetal realizada. Vale salientar que, neste diagnóstico, foram consideradas as recomendações
da CETESB (2005), quanto aos valores de intervenção em solos para a área industrial.
Apoiado nesses estudos, elaborou-se UM plano para recuperação dos córregos que é composto por três
projetos básicos: a) Projeto Conceitual de Drenagem Superficial; b) Projeto de Recuperação da
Vegetação Nativa e de Áreas Degradadas; e c) Projeto de Descontaminação.
O projeto conceitual de drenagem visa adequar o planejamento de obras e operação de forma a
minimizar, ou até mesmo eliminara a migração de contaminantes e adequar o transporte de sedimentos
para os cursos de água. Conceitualmente, essa adequação pressupõe a interceptação e tratamento das
drenagens incidentes nas bacias dos córregos Consciência e Barreiro Grande.
O projeto de recuperação da vegetação nativa e de áreas degradadas visa restaurar os remanescentes de
floresta ciliar e de cerrado, promover a recomposição da paisagem natural nas áreas não utilizadas para
fins industriais, contribuir para a conservação da flora e fauna nativas, promover a restauração de áreas
degradadas em função das atividades industriais e contribuir para a redução da geração de sedimentos
sólidos, reduzindo o aporte desses materiais para os córregos. Serão revegetados cerca de 75,85 ha da
área industrial.
Como alternativa viável para remediação da área, o projeto de descontaminação dos sedimentos
pressupõe a retirada do material e tratamento físico-químico em planta construída especificamente para
esse fim. O tratamento físico-químico é uma solução sustentável, bastante aplicado na Europa desde o
final da década de 1980 (Schmitz & Andel, 1997). Esse processo permite descontaminar grande parte
do material e concentrar os contaminantes na fração argilosa, juntamente com a água do processo, uma
vez que esta fração possui grande superfície específica e grande capacidade de troca catiônica (Scheffer,
F.; Schachtschabel, P. 1992).. Uma das vantagens desse processo é que as frações descontaminadas
(areias fina, média e grossa) poderão ser reutilizadas, misturando-as com solo orgânico para
recomposição da vegetação das áreas descontaminadas.
O objetivo de todos os processos físico-químicos de tratamento de solos é retirar os contaminantes,
seletivamente, do material. Para isto, os contaminantes são liberados das partículas pelo impacto de
energia mecânica seletiva, sendo que em muitos casos, estes contaminantes são levados das frações mais
grossas para frações mais finas. A liberação dos contaminantes ocorre por atrição das superfícies das
partículas do sedimento e desaglomeração das partículas finas. Dessa forma, os contaminantes ficam em
solução, na água do processo ou dispersos e podem ser adsorvidos nas frações mais finas (argilosas). A
Figura 4 mostra a aplicabilidade do processo físico-químico a ser utilizado no tratamento dos sedimentos
contaminados. Os ensaios de bancada do tratamento (Figura 5) têm mostrado uma eficiência superior a
80% da remoção das concentrações de metais dos sedimentos. O objetivo principal é atingir uma
eficiência mínima de 90%, estes experimentos têm mostrado ainda que a concentração de metais
remanescente estará concentrada em 60% da massa.
Conclusões

Os resultados do diagnóstico geoquímico, bem como da análise de risco ambiental (à saúde humana e
ecológico) realizados na área da planta industrial da Votorantim Metais – Unidade Três Marias,
permitiram escolher e dimensionar as áreas a serem descontaminadas nas bacias do córrego Consciência
e Barreiro Grande. De acordo com os resultados analíticos obtidos e a qualidade dos poluentes
(inorgânicos), a melhor metodologia para tratamento dos sedimentos contaminados foi a de tratamento
físico-químico.

Figura 4 – Aplicabilidade do processo físico-químico (Schimming, 1992).

Figura 5 – Processo de tratamento físico-químico dos sedimentos.
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Abstract
Geochemical researches on different waters (rivers, brooks, dams) from the NE of the Iron Quadrangle in Minas
Gerais were carried out. Samples of water, lake sediments and river sediments were investigated. On the basis of
correlation diagrams of critical trace elements the origin of heavy metals is discussed. Chalkophile elements like
Cd, As, Pb, Cu, Zn, in the stream sediments are comming from the gold mines. Siderophile elements like Co
and Ni were set free by weathering processes from rocks of the Rio das Velhas supergroup. Lithophile elements
like V, Fe, Cr are related with the activities in the iron-mining. Mercury can be connected with gold-wash
activities. K, Ca, Na and Ba are from granites and gneissic rocks in the area.
Key words: Water and stream sediments; heavy metals; Iron Quadrangle Minas Gerais
Introdução
Entre os anos de 2000 e 2007 foram elaborados dentro de dois projetos bilaterais Brasil Alemanha
(CNPq – WTZ / DLR, e, CAPES – DAAD Probral 162/03) vários trabalhos hidrogeoquímicos em vários lagos,
barragens e riachos do Quadrilátero Ferrífero (QF). Os objetivos eram, além de elaborar diagnósticos ambientais
destes locais, contribuir para o conhecimento dos ciclos do Fe e do Mn. Um dos aspectos principais durante as
pesquisas era, e continua sendo, diferenciar entre contaminações antrópicas e naturais, estas últimas causadas
principalmente pelos litotipos presentes nas regiões investigadas. Poluições antrópicas são na região do QF,
muitas vezes causadas pelas atividades de minerações, considerando que o QF é uma das áreas mais exploradas
do Brasil e hospeda, além de várias minas de Fe, bauxita, Au, Mn, rochas industriais como o esteatito (pedra
sabão) e topázio.
Materiais e Métodos
Em todos os trabalhos na região, as coletas de água foram executadas com o auxilio de amostradores
acrílicos. Todas as amostras tiveram pH ajustado para <2 com a adição de HNO3 e foram conservadas sobre
refrigeração até o momento das análises. Os sedimentos foram coletados nas margens do curso principal do rio,
em locais de planície de inundação. Após secagem e pulverização, foram atacados por água regia. Tanto nas
águas como nos sedimentos, os elementos químicos foram analisados via Espectrometria de Emissão Atômica
(ICP-AES). O mercúrio foi analisado como o auxilio de um gerador de vapor a frio.
Resultados
Neste contexto iniciamos os nossos estudos no ano 2002 na barragem de Peti, no NE do QF. Karlson &
Westerlund (2202) obtiveram como primeiros resultados o seguinte:
The pollution of Peti Lake water is not extensive, but for some elements high concentrations occur in the
sediments.
The minerals found in the sediments were weathering minerals and therefore most likely originated from the
surrounding laterite soils.
The concentrations of Ni, Cr, Hg, As, Sb and Cu in the sediments were between moderately high to very high
according to the Swedish Environmental Protection Agency. Concentrations of other elements are low.

The high concentrations of Ni and Cr are likely to be a contribution from the laterite soils while As, Sb and Cu
are believed to be high due to mining activity
The Fe- and Mn concentration is high in both the solid phase of the sediments and in the pore water.
Partindo dessas informações, buscavam-se explicações mais detalhadas para essas constatações. Foram assim
iniciadas investigações na bacia da Serra do Caraça, na bacia do rio Caraça e na bacia do rio Conceição. Essas
bacias hidrográficas envolvem as principais fontes que alimentam a barragem do Peti.
Para as águas da Serra do Caraça, os primeiros resultados mostraram que todos os elementos analisados
apresentaram concentrações muito baixas ficando, em todos os casos, bem a baixo dos limites indicados pelo
CONAMA (resolução 357/05) (Roeser & Friese 2007). Num outro trabalho a ser apresentado neste congresso, os
autores mostram resultados, obtidos durante estudos sobre as substância húmicas aquáticas via ultra-filtragem,
que as concentrações de metais pesados são extremamente pequenas em águas da serra do Caraça.
Isso era esperado, considerando o ambiente geológico da Serra. Como mostra o mapa geológico do
Estado de Minas Gerais (CPRM 2003), a serra do Caraça é formada quase exclusivamente por litotipos como
quartzitos, filítos e, metaconglomerados do Supergrupo Minas. As poucas ocorrências de rochas básicas (Dorr
1969) parecem pouco influenciar as concentrações dos principais metais. Assim, as contaminações observadas
na barragem do Peti não podem ser ligadas com a bacia da Serra do Caraça, não sendo também constatadas
importante fontes de poluição na bacia do rio Caraça.
Já para o rio Conceição a situação foi diferente. Os resultados obtidos indicam que as composições das
águas como as dos sedimentos estão relacionadas intimamente com os litotipos da área, assim como também
com atividades antrópicas. A atividade mineral presente na área é a principal responsável pelas variações nas
características físico-químicas da água e pela poluição caracterizada pelos teores de vários elementos pesados.
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Figura 1: Correlação positiva entre os elementos calcófilos Cd e Pb em sedimentos do Rio
Conceição (fonte : sulfetos das minas de Au).
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Figura 2: Correlação positiva entre os elementos siderófilos Co e Ni em sedimentos do Rio Conceição,
consideradas como resultado da contribuição das rochas do Supergrupo Rio das Velhas)

Observam – se neste caso algumas particularidades especiais: as diferentes origens em relação às fontes
dos elementos como Pb, Cd, As, Cu e Zn, de um lado, e dos elementos com Fe, Mn, V , Cr, de outro lado, são
facilmente observadas em diagramas de correlação. Como mostra a figura 1, aqueles elementos que
acompanham geralmente o Au nas suas ocorrências, apresentam excelentes correlações positivas. Elementos
siderófilos, como Ni, Co (e em parte Cr), são produtos de intemperismo de litotipos do Supergrupo Rio das
Velhas e apresentam entre si correlações positivas (figura 2).
Fe, Cr, Mn e V, como típicos elementos litófilos, também são oriundos de uma mesma fonte, como
mostra a figura 3, muito provavelmente, partes deles são derivados das minas de Fe, na cabeceira do rio
Conceição.
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Figura 3: Correlação positiva entre os elementos litófilos Cr e V (curva inferior), em sedimentos do Rio
Conceição. As principais fontes devem ser as minas de Fe (BIF´s do Supergrupo Minas) nas cabeceiras do
rio.

Porém os metais pesados detectados, que não apresentaram correlação entre - si, muito provavelmente
indicam origens diferentes (figura 4).
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Figura 4: Teores de Cd e Ni nos sedimentos do Rio Conceição. Exemplo de correlação negativa alias,
correlação nenhuma entre dois elementos de duas fontes litológicas diferentes: Cd – calcófilo, poluição
antropogênea – mina de Au; Ni – siderófilo, origem intemperismo de rochas metavulcânicas ;
metabásicas do Supergrupo Rio das Velhas.

Conclusões
As principais conclusões dos trabalhos na região são:
- os elementos litófilos como Fe, Cr, Mn, V, são derivados das minas de Fe na cabeceira do rio Conceição.
Provavelmente parte do Fe encontrado nas águas e nos sedimentos da barragem de Peti também é proveniente do
rio Caraça, já que o Fe no QF é onipresente.
- os elementos tipícamente calcófilos, como Pb e, especialmente Cu, Zn, As, Cd, são derivados da região do
baixo curso do rio Conceição, onde encontram-se as minas de Au. Considerando os processos de drenagem
ácida, ligadas geralmente com minas de Au, não se pode excluir a possibilidade de que parte do Fe também se
origine nessas minas, já que um dos sulfetos principais do local é a pirita (FeS2) que se oxida em primeiro lugar.
- os elementos siderófilos como Ni, Co (e em parte Cr) são produtos de intemperismo de litotipos do Supergrupo
Rio das Velhas, que é conhecido por hospedar unidades meta-sedimentares / metavulcânicas. Além disso, na
região do alto curso do rio Conceição foram mapeadas ocorrências de rochas máficas e metabasalticas
(ortoanfibolitos). Tais rochas são conhecidas, há muito tempo, por suas altas concentrações de Cr, Ni e, Co
(Roeser & Müller 1977).
- os elementos K, Na, Ca e Ba são oriundos das rochas encaixantes da própria barragem do Peti, já que se
localiza sobre rochas compostas basicamente por granítos - gnáisses (ortognaisses) (CPRM 2003).
Um caso especial é a contaminação por Hg. Foram detectados em 26 amostras de sedimentos da
barragem de Petí teores de até 0,4 ppm de Hg (Karlson & Westerlund op.cit.). O vale do Rio de Conceição
possui como sulfetos somente as paragêneses clássicas das minas de Au, formada por pirita (FeS2) – calcopirita
(CuFeS2) – arsenopirita (FeAsS) – covelita (CuS). Esses minerais se diferenciam do cinabrio (HgS) pelas
condições físico-químicas das suas formação. Ou seja, da mesma maneira que o Au, são na região considerados
formações meso – catatermais, enquanto o HgS é uma ocorrência tipicamente epi - teletermal. Um outro ponto
que permite excluir uma eventual contaminação natural de mercúrio é a baixa solubilidade de HgS. Com LHgS =
[Hg2+] · [S2-] (mol/l)2 = 2 x 10-54 (mol/l)2, o cinábrio apresenta, em comparação, por exemplo com esfalerita
(ZnS) = 1 x 10-24(mol/l)2g, ou, galena (PbS) = 7,0 x 10-29 (mol/l)2, uma solubilidade baixíssima. Assim sendo,
considera-se que a presença de Hg na barragem do Peti esteja relacionada com as atividades dos garimpeiros no
Rio Conceição, conforme constatado durante os trabalhos de campo.
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Abstract
Vertisols are chemically characterized by its high exchange cation capacity, base saturation higher than fifty
per cent, as well as high levels of calcium and magnesium and high silic molar ratio/ alumina of the clay
compound. The Boa Vista Region, in the State of Paraíba, is the largest producer of bentonitic clay in Brazil
with significant occurrence of Vertisols formed from baslt and biotitic-schist. The use of X-ray diffractometry
and the chemical analysis of the soil enabled the understanding of the soil-rock relation within the
pedogenetic context, as well as the classification of the soil in terms of its chemical elements.
Palavras-chave: Vertissolos, geoquímica de solos, bentonita.
Resumo – Vertissolos apresentam, como caracterização química, alta capacidade de troca de cátions,
saturação por bases maior que cinqüenta por cento, além de teores elevados de cálcio e magnésio, e alta
relação molar sílica/alumina da fração argila. A região de Boa Vista, estado da Paraíba, é a maior produtora
de argila bentonítica do Brasil, apresentando grande ocorrência de Vertissolos que foram gerados a partir da
alteração de basaltos e de xistos-biotíticos. A utilização da difratometria de raios-X e a análise química do
solo permitiram interpretar a relação solo-rocha no contexto pedogenético, bem como caracterizar a química
do solo.
Introdução
O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (1999) caracteriza Vertissolo como constituídos por material
mineral argiloso, apresentando horizonte vértico, pequena variação textural ao longo do perfil, com extremas
mudanças de volume nos regimes climáticos úmido e seco, apresentando fendas largas e superfícies de fricção
(slikensides). Quanto à caracterização química, são solos que apresentam valores altos de capacidade de troca
de cátions e de soma de bases , saturação por bases maior que cinqüenta por cento, apresentando teores
elevados de cálcio e magnésio, além de alta relação molar sílica/alumina da fração de argila (ki).
A região de Boa Vista é uma grande produtora de argila bentonítica, cuja exploração é feita através da lavra a
poucos metros da superfície, após serem retirados o solo e uma camada pouco espessa de arenito situada
abaixo deste.
Na área explorada, ocorrem Vertissolos, chegando a cobrir mais de quatrocentos quilômetros quadrados,
conforme o Mapa de Solos do Brasil (IBGE-EMBRAPA, 2001).
O Projeto RADAMBRASIL (1981) descreve um Vertissolo, na região de Boa Vista-Boqueirão, com A
moderado, contendo mais de trinta por cento de argila, tendo sido originado de saprólito de xisto-biotíticoquartzoso, apresentando setenta centímetros de espessura e química típica desse tipo de solo (análise-2).
O estudo por difratometria de raios-X, desenvolvido por Rodrigues (2003), em bentonitas vermelhas coletadas
em minas da região de Boa Vista, concluiu que as mesmas seriam formadas por uma mistura de
montmorilonita e caulinita, em diferentes proporções, com uma pequena quantidade de quartzo e cristobalita.
A natureza das argilas do Vertissolo e da rocha-fonte alterada foi estudada preliminarmente por Figueiredo
Filho et al.(2007), que reconheceram a presença de montmorilonita, caulinita, cristobalita e quatzo trigonal,
no solo, e montmorilonita e pequenas quantidades de cristobalita e quartzo-calcedônia, na rocha alterada,
representando o Vertissolo uma mistura de fases minerais.
A geologia local é caracterizada por uma bacia sedimentar pouco profunda, de idade Cretácica, encaixada em
embasamento Pré-cambriano gnáissico-granítico e em uma seqüência metavulcanossedimentar formada

principalmente por xistos-biotíticos, além de metagranitóides. Esta bacia sedimentar é composta por argilitos
e arenitos sotopostos, com derrames de basaltos na base e no topo da seqüência.
As idades dos derrames basálticos que ocorrem em Boa Vista e nas proximidades, foram estabelecidas pelo
método K-Ar em rocha-total, sendo obtidas idades de 19,1 MA, para Cubati, e de 30,4 MA, para Boa Vista
(Sial, 1977).
Materiais e Métodos
Foram coletadas amostras do solo e da rocha vulcânica alterada, para análises químicas e difratometria de
raios-X (DRX), sendo separada a porção fina de menos de 0,075mm por peneiramento. Do solo selecionou-se
amostra do horizonte-A, coletada a vinte centímetros da superfície (amostra-análise-1), enquanto que da rocha
vulcânica alterada foi selecionado o material argiloso, produto de alteração, encontrado preenchendo
amígdalas, que seriam estruturas primárias da rocha ( amostra- 2 e amostra- 3).
As análises químicas do solo foram determinadas pelo Laboratório de Análises de Solos, do Instituto
Agronômico de Campinas-IAC, onde foram determinados os valores de matéria orgânica (MO), potássio
(K+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+ ), sódio (Na+), alumínio (Al3+), saturação por bases (V), capacidade de
troca catiônica (CTC) e soma de bases (S), sendo estes resultados comparados às análises químicas realizadas
anteriormente (análise-2).
Os difratogramas de raios-X foram obtidos em amostra de pó, e obtidos no Laboratório Institucional de
Difratometria de Raios-X da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse método de identificação de
substâncias cristalinas é obtido através da comparação do difratograma com padrões difratométricos de fases
individuais disponibilizados pelo International Center for Diffraction Data (2003).
Resultados
A química do solo indicou valores altos de matéria orgânica e de cálcio, magnésio, soma de bases, saturação
por bases e capacidade de troca catiônica (Tabela-1).
Tabela – 1. Análises Químicas de Vertissolos da Região de Boa Vista
MO
K+
Ca2+
Mg2+
g/dm3
1
16
0,5
201
58
2
11,4
0,13
215
18,8
* Outras análises químicas em mmolc/dm 3
Análise

Na+

Al3+

SB

CTC

V%

45
6,3

<1
0

259,5
240,2

267,3
240,3

97
100

O difratograma para a amostra de solo (A1) indicou picos característicos dos minerais montmorilonita,
caulinita, cristobalita, quartzo trigonal (calcedônia). Quanto às amostras de rocha alterada (A2 e A3), os
difratogramas indicaram que a amostra-2 seria formada de quase pura montmorilonita, enquanto amostra-3
indicou presença de montmorilonita e pequenas quantidade de cristobalita e quartzo-calcedônia (Fig.-1).
Se comparados aos difratogramas obtidos de amostras de bentonita vermelha explorada na região, o pico de
15,25 Å é característico de uma esmectita e as outras reflexões observadas, de 7,18 Å e 3,35 Å,
corresponderiam à caulinita e ao quartzo-cristobalita, respectivamente.
Conclusões
A difratometria de raios-X é uma forte ferramenta de pesquisa de argilominerais pois permite sua
caracterização, além de fornecer subsídios à interpretação pedogenética. Portanto, os difratogramas do solo e
da rocha alterada expressam essa relação, indicando que o solo representaria uma mistura de fases minerais
oriundas da rocha alterada.
A química do solo indicou seu caráter eutrófico (V> 50%), sua natureza sódica (Na+/CTC > 15%), além dos
valores altos de Ca 2+ (201 mmolc/dm3) e Mg 2+ (58 mmolc/ dm3). Quando comparadas com a química do
Vertissolo A moderado, os valores de magnésio e sódio são bastante superiores, indicando o caráter sódico e
refletindo o magnésio das esmectitas.
A presença de montmorilonita no solo indica tratar-se de solo pouco intemperizado, onde as altas
concentrações de cálcio, magnésio e silício em solução, foram fundamentais na geração da montmorilonita.

Por outro lado, a predominância de argilomineral do tipo 2:1, impondo altíssima CTC indicaria clima de
regiões temperadas, o que sugeriria um clima diferente na época da formação do solo.
A CTC expressa quantidades de cátions que o solo pode reter na forma de complexos de esfera-externa,
representando indiretamente a quantidade de cargas negativas do mesmo.

Figura-1.Difratogramas de raios-X das amostras de solo (A1) e alterações da rocha (A2 e A3).
M-Montmorilonita, Cr-Cristobalita, S-Sílica ou Quartzo trigonal, C-Caulinita.
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Abstract
Male Wistar rats were exposed three times a week for four months to a soil from two municipal playgrounds in
Rio Grande (Brazil) and another one from natural reserve. The concentrations of heavy metals were determined in soil
samples collected and revealed a presence of mercury. Health risk derived from exposition was assessed. Body weight
gain were significantly reduced in the animals received the contaminated soil. Hematological and biochemical
parameters were measured. Hematological parameters were not affected but there was a significant decrease in AST,
glucose and triglycerides levels. No change was observed in the weight of organs except for liver in the animals
exposed to the contaminated soil. The exposition at contaminated soil and caused a decrease of spontaneous
locomotors activity and a sustained increased in systolic blood pressure. These effects may be due to the action of Hg in
central nervous system. The role of Hg as a co-factor for cardiovascular diseases may be probably attributed to its
atherogenic potential as consequence of the lipoperoxidation. These finding offer important potential applications for
risk assessment practices at contaminated sites since soil ingestion is frequently the dominant route of estimated
contaminant exposure in children.
Keywords: Soil ingestion; Health; Mercury.
Introdução
Na interface com a área da saúde, as questões ambientais adquirem importância, pois permitem o estudo dos
solos, das águas, dos sedimentos fluviais, da vegetação, das plantas e a relação destas com as doenças relacionadas a
exposições e do contato com o homem ou os animais. Quanto mais precoce a exposição do indivíduo à poluição,
maiores os riscos para o seu crescimento e desenvolvimento (Baird, 2002). A contaminação dos recursos naturais de
onde as famílias tiram o seu sustento ou vivem poderá prejudicar o desenvolvimento infantil e dos adolecentes.
Crianças menores de cinco anos sofrem até 40% mais, o impacto global das doenças provocadas por fatores ambientais.
Em parte, devido a uma maior ingestão de alimentos e líquidos e à maior frequência respiratória. As crianças estão
expostas a níveis mais altos de compostos químicos tóxicos quando comparadas com os adultos devido ao seu peso, por
permanecerem a maior parte do tempo em ambientes externos, tendo o hábito de levar a mão à boca, não tendo
discernimento quanto aos riscos, aumentando assim, sua exposição aos contaminantes ambientais (Humaytá et al.,
2003). Os metais pesados em concentrações superiores às legalmente recomendadas têm sido responsabilizados por
causar agravos a saúde bem como doenças carcinogências. Seus efeitos tóxicos encontram-se bem descritos na literatura
e a gravidade deles depende do grau de exposição (Banks et al., 1997; Costa, 1998; Pal et al., 1999). Na cidade do Rio
Grande/RS foram identificados teores importantes de mercúrio nos aterros das baias urbanas (Mirlean & Conceição,
2004). Foram identificadas fontes contaminantes antropogênicas ancestrais (sec. 18 e 19), oriundas da manufatura do
feltro, onde sais de mercúrio eram usados no processo de desembaraço das fibras dos tecidos. Acrescentam-sem o
desenvolvimento durante a década de 60, da poluição causada pelo mercúrio originário das lâmpadas e dos
medicamentos anti-sépticos à base de compostos mercuriais. Sendo assim, este trabalho foi idealizado para integrar os
dois campos do conhecimento e contribuir desta forma para a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde
do município. Através de uma abordagem farmacológica experimental, os problemas decorrentes da contaminação dos
solos e da sua utilização como aterro hidráulico, foram avaliados a fim de se identificar alterações nos parâmetros
fisiológicos, bioquímicos e comportamentais de ratos expostos a amostras de solos contaminados por metais pesados.
Material e Métodos
Animais
Foram utilizados 30 ratos adultos machos da cepa Wistar, com idade entre 4 e 5 meses, procedentes do
Biotério Central da FURG. Os animais foram mantidos no biotério do Departamento de Ciências Fisiológicas, alojados
em gaiolas contendo cinco animais, acondicionados em condições controladas de foto período (12h claro/12h escuro),
temperatura de 21±3º C e 51% de umidade. Os animais receberam ração comercial para animais de laboratório na
quantidade de 10 g/100g de peso/dia e água no volume de 12 mL/100g de peso/dia. Todos os experimentos efetuados
com os animais obedeceram às normas brasileiras preconizadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(COBEA, 1991). O projeto foi aprovado junto ao Comitê de ética da Santa Casa de Rio Grande, RS (Parecer 009/2006).
Solo contaminado

As amostras de solo contaminado foram fornecidas pelo Laboratório de Oceanografia Geológica (LOG) da
FURG (Conceição, 2004). Foram coletadas duas amostras de solos localizadas em Praças na cidade do Rio Grande: a
Praça Xavier Ferreira, e a Praça 7 de Setembro. Uma amostra de solo não contaminado (controle) foi coletada em área
próxima a reserva natural do Taim conhecida como Lagoa das Flores que não sofreu impacto humano direto, sendo uma
área natural sem utilização econômica e com vegetação natural. Os metais analisados nos solos foram: chumbo (Pb),
cobre (Cu), zinco (Zn), cromo (Cr), niquel (Ni), mercúrio (Hg), ferro (Fe), cádmio (Cd). A metodologia de análise
seguiu os métodos tradicionais de espectofotometria de absorção atômica (AAS, modelo GBC 932 AA) para os metais
Cu, Cr, Fe, Ni, Zn e forno de grafite acoplado ao AAS (GF3000) para Pb e Cd. Para análise do Hg foi utilizado um
sistema de vapor frio acoplado à AAS. A fração fina das amostras de solos (63µ) foi separada para a utilização junto aos
animais de experimentação.
Tratamento dos animais de experimentação
Os animais foram divididos em grupos e expostos às amostras de solos contaminados e não contaminado, por
um período de quatro meses. A exposição aos solos foi feita misturando-se 200mg da fração fina (63µm) em 500 µL e
administrando-se esta quantidade por gavagem a cada animal, três vezes por semana. Todos os animais foram
controlados quanto às ingestas sólida e hídrica e quanto ao peso corporal. A pressão arterial foi verificada pelo método
não invasivo (Letica, Barcelona, Espanha) através da colocação de um manguito na cauda do rato e medida por meio de
um captor de pressão. Ao final do tratamento, os animais foram sacrificados e o sangue coletado para análise
bioquímica. Foram dosados AST/TGO, ALT/TGP, glicose, colesterol, triglicerídeos e HDL. Também foram removidos
os órgãos principais e as vísceras para controle do peso e visualização macroscópica de alterações.
Medidas comportamentais
A avaliação da atividade exploratória foi realizada por meio do teste do campo aberto que consistiu em colocar
o animal em uma caixa medindo 50x40x50cm, cujo assoalho está dividido em 12 quadrados iguais. Os animais foram
colocados no canto esquerdo da caixa e foram observados os números de cruzamentos, o número de vezes que os
mesmos ficaram na posição bípede assim como o número de bolus fecais e comportamentos de auto-limpeza (Archer,
1973).
Análise Estatística
Os resultados foram expressos como média±sem. Foram realizados os testes de análise de variância (ANOVA)
via seguida pelo teste de Tukey para comparação entre os grupos. Foi considerado para fins de significância estatística
5% (p<0.05).
Resultados e discussão
O ganho de peso corporal foi usado como um indicador para os efeitos da exposição aos solos contaminados
sobre o desenvolvimento corporal. A redução do peso corporal pode ser considerada como um índice de severidade de
um determinado regime. Os resultados são mostrados na Fig. 1. Conforme pode ser visto, apenas os animais expostos
ao solo da Reserva do Taim apresentaram um ganho ponderal estatisticamente significante (P<0,05) ao longo das cinco
semanas de observação quando comparados com o tempo controle. Nos outros grupos expostos, o ganho ponderal não
foi estatisticamente significativamente. Ao final do período de exposição crônica foi feita a avaliação do peso dos
órgãos vitais e órgãos sexuais. Os resultados apresentados na Tab. 1 mostram que não houve diferença significativa
entre os diferentes grupos de animais expostos. A única exceção refere-se a uma diminuição do peso do fígado dos
animais expostos ao solo da Praça Xavier Ferreira.
Tab. 1. Efeito da exposição crônica de ratos aos solos contaminados e não contaminados por metais pesados sobre o
peso dos órgãos.
Grupos
Peso dos órgãos (g)
coração
pulmão
baço
fígado
rins
testículos
epidídimo
s
Reserva do Taim
1,2±0,03
1,7±0,04
0,9±0,03
13,7±0,6
2,7±0,15
3,9±0,06
2,3±0,18
Praça Xavier Ferreira
1,1±0,04
1,5±0,05
0,8±0,03
8,7±0,40*
2,2±0,13
3,6±0,06
1,8±0,09
Praça 7 de Setembro
1,1±0,02
1,5±0,04
0,9±0,01
11,1±0,28
2,6±0,08
3,7±0,10
2,1±0,17
*P<0,05 comparado com o grupo Reserva do Taim
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Fig. 1. Peso corporal (média±s.e.m.) para ratos expostos cronicamente aos solos contaminados (Praças Xavier Ferreira
e 7 de Setembro) e não contaminado (Reserve do Taim). Diferenças entre as medidas dentro de cada grupo foram
determinadas pelo teste de Tukey. * indica diferença significativa para P<0,05.
A avaliação bioquímica não evidenciou diferenças significativas nos níveis de alanine amino trasferase (ALT),
colesterol, HDL. Os valores encontrados foram respectivamente para os grupos Reserva do Taim, Praça Xavier Ferreira
e 7 de Setembro de 69,8±6,7; 42±2,1; 39,5±4,8 (AST), 74,3±2,9; 81,1 3,7; 79,7±5,4 (col) e 35,5±7,5; 27,9±1,2 e
28,6±1,1 (HDL). No entanto, houve uma diminuição dos valores encontrados para aspartate aminotransferase (AST) e
triglicerídios onde os valores foram respectivamente para os grupos Reserva do Taim, Praça Xavier Ferreira e 7 de
Setembro de 204±21,3; 162,4,9 e 108±8,9 (AST), e 28,3±2,3; 54,7±5 e 96,9±6 para glicose. Quanto ao hemograma, não
foram encontradas diferenças significativas entre os animais expostos aos solos contaminados quando comparados com
o grupo controle (dados não mostrados).
O teste do campo aberto envolve atividade motora primária, avaliada pelo cálculo global do escore de
locomoção e o número de comportamentos relacionados com a emocionalidade. As medidas comportamentais foram
realizadas antes da exposição aos solos contaminados e não contaminados e a cada mês, durante todo o período de
exposição. Todos os animais de experimentação expostos aos solos contaminados apresentaram significativa
diminuição da atividade locomotora, analisando-se a progressão da contaminação em função do tempo de exposição.
Além disso, três animais expostos ao solo da Praça 7 de Setembro apresentaram dificuldades para caminhar com
paralisia do trem posterior (Fig. 2).
Na avaliação da evolução da pressão sanguínea arterial dos animais utilizados neste estudo, conforme pode ser
visto na Fig. 3, a exposição aos solos contaminados determinou aumento significativo dos valores pressóricos na
evolução do tempo.
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Figura 2. Número de cruzamentos (média±s.e.m.) durante 5 min no campo aberto para ratos expostos cronicamente aos
solos contaminados (Praças Xavier Ferreira e 7 de Setembro) e não contaminado (Reserve do Taim). Diferenças entre
as medidas dentro de cada grupo foram determinadas pelo teste de Tukey. * indica diferença significativa para P<0,05.

Reserva do Taim

Pressão arterial (mmHg)

140
135

*

*

*

*

*

130
125

Praça xavier Ferreira
Praça 7 de Setembro

*

120
115
110
105
100
1a

2a

3a

4a

medidas

Fig. 3. Pressão sanguínea arterial (média±s.e.m.) para ratos expostos cronicamente aos solos contaminados (Praças
Xavier Ferreira e 7 de Setembro) e não contaminado (Reserva do Taim). Diferenças entre as medidas dentro de cada
grupo foram determinadas pelo teste de Tukey. * indica diferença significativa para P<0,05.
Entre os valores de metais pesados dosados nas diferentes amostras de solos, cabe destacar a presença do
mercúrio, nas concentrações médias de 0,04±0,01, 4,62±0,81 e 7,98±1,09 para respectivamente solo proveniente da
Reserva do Taim, Praça Xavier Ferreira e 7 de Setembro. A penetração do mercúrio e de outros metais através da
barreira hematoencefálica poderia justificar os principais efeitos encontrados neste estudo. Trabalhos experimentais
com ratos expostos ao cloreto de metilmercúrio demonstram que a natureza neuropatológica de lesão consiste em
degeneração de nervos periféricos, de raiz de nervos sensores, de estruturas da espinha dorsal e de células cerebelares
(Nagashima, 1997). Além disso, o papel do mercúrio como um co-fator para doenças cardiovasculares já é conhecido
provavelmente atribuído ao seu potencial aterogênico como conseqüência da lipoperoxidação induzida pelo mercúrio
(Salonen et al., 1995). Este trabalho permitiu identificar alterações principalmente na atividade locomotora dos animais
expostos aos solos contaminados provenientes de praças da cidade, provavelmente relacionadas aos efeitos sobre o
sistema nervoso central. Estes resultados, embora preliminares, reforçam as preocupações com as conseqüências da
exposição de seres humanos, neste caso crianças, por se tratar de amostras recolhida em locais de laser como as praças,
e com as questões dos aterros e a proveniência do material utilizado para tal. Estão sendo feitas avaliações
histopatológicas e dosagens de metais no cérebro, fígado e rins dos animais empregados neste estudo assim com nas
fezes.
Apoio: CNPq (Bolsa PIBIC de Daniela Carrazzoni).
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PORTUGAL – RESULTADOS PRELIMINARES
Luís Serrano Pinto1, Agnieszka Dybowska2, Gwendy E. M. Hall3, Manuel S. Pinto1, Margaret E. Farago4
1

ELMAS – Evolução Litosférica e do Meio Ambiente Superficial: Departamento de Geociências. Universidade de
Aveiro, 3810 -193 Aveiro, Portugal
2
Department of Earth Sciences and Engineering – Imperial College London, London, United Kingdom
3
Geological Survey of Canada, Canada
4
Chemistry Department – Northwestern University, Evanston, IL, USA

Abstract – The use of the platinum group elements (PGEs) in vehicle exhaust catalysts in the last three decades has
lead to the wide dispersion of these elements in various compartments of the environment. This paper gives preliminary
results for the concentrations of Pt and Pd in street dusts from the city of Porto, Portugal.
Samples of road/street dust were collected at 22 sites. At each site dust was collected from the surface on both sides of
the road/street, giving composite sample of at least 50 g. The samples were analysed for Pt and Pd by fire assay- ICPMS (for total Pt and Pd) and by the ‘Platinox’ leach-ICP-MS (for ‘soluble’ Pt and Pd) under the direction of the
Geological Survey of Canada.
Pt and Pd (total) concentrations of the 28 samples are in the 0.4-132 ng/g range and 7-147 ng/g range, respectively and
in general for both cases samples with the highest concentrations of total Pt-Pd were collected on the roads with high
traffic densities.
Concentrations of ‘soluble’ Pt are in the range the <0.1-6.7 ng/g, while sixteen out of the twenty eight samples show
‘soluble’ Pd below the detection limit (2 ng/g) and ten are in the 2-7 ng/g range.
Keywords – Road dust, PGEs, Porto.
Introdução
A utilização dos elementos do grupo da platina (PGEs) nos catalisadores dos veículos automóveis durante as últimas
três décadas originou uma grande dispersão daqueles elementos nos diferentes compartimentos do meio ambiente. A
concentração dos PGEs e de outros elementos nas cidades e vias rápidas de todo o mundo é um assunto sobre o qual
têm sido realizados alguns estudos (Farago et al, 2005; Al-Khashman, 2007).
Este estudo reporta-se aos resultados preliminares das concentrações de Pt e Pd nas ruas urbanas da cidade do Porto, a
segunda cidade mais importante do país. O Porto está localizado no litoral norte de Portugal continental, na margem
direita do rio Douro, perto da sua foz (Fig. 1) e em termos geológicos as principais litologias existentes na zona urbana
são granitos e xistos. A área metropolitana do Grande Porto abrange vários
mN
municípios e estende-se por cerca de 817 Km2 e em termos populacionais existem
quase 1,5 milhões habitantes.
A cidade do Porto apresenta uma área de cerca 42 km2 e uma população de quase
Porto
150000
250 mil habitantes. Em termos de vias de circulação urbana, caracteriza-se por
apresentar não só vias rodoviária estreitas e sinuosas mas também modernas vias
rápidas com tráfego automóvel intenso (Fig 2).
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Figura 2 – Principais vias de circulação rodoviária urbana da cidade do Porto
com a localização das amostras.

Materiais e Métodos
Este estudo envolveu a colheita de amostras de poeiras de ruas e estradas em 22 locais diferentes, tendo-se colhido
amostras duplicadas em 6 locais de amostragem. A colheita das amostras abrangeu não só o centro da cidade mas
também áreas comerciais com tráfego rodoviário bastante intenso e zonas industriais, representando uma área de
amostragem de cerca de 38km2, limitada a Norte pela Estrada da Circunvalação e a Sul pela Avenida do Brasil. Os
limites a Oeste e a Este são definidos pelo Oceano Atlântico e a linha de comboio Norte-Sul, respectivamente.
Em cada local de amostragem as poeiras foram colhidas no pavimento em ambos os lados da via de circulação, dando
origem a uma amostra composta com pelo menos 50 g. Os duplicados foram colhidos em pontos de amostragem a cerca
de 1 m de distância dos das amostras originais. Para cada amostra foram utilizadas uma pá e uma pequena vassoura de
plástico, descartadas após a colheita. As amostras foram colocadas em pequenos sacos de polietileno com fecho
hermético.
A preparação física das amostras envolveu a sua secagem em estufa a uma temperatura inferior a 40 °C,
homogeneização e posterior peneiramento com um crivo de plástico. A fracção infra-crivo foi a utilizada para a análise
enquanto que a fracção superior a 2 mm foi rejeitada.
A fracção mineralógica caracteriza-se por ser praticamente constituída por quartzo e feldspato (mais de 95%), havendo
ainda a presença de moscovite e biotite, e observando-se também alguns grãos da componente betuminosa.
A análise química das amostras foi realizada nos laboratórios ACME em Vancouver sob a direcção dos Serviços
Geológicos do Canadá. As amostras laboratoriais de poeira (entre 5 e 10 g) foram atacadas com água-régia e analisadas
para os teores totais de Pd e Pt por fusão (“fire-assay”) e por ICP-MS, de acordo com o método proposto por Hall &
Pelchat (1994), e por lixiviação “Platinox” para as fases “solúveis” dos mesmos elementos. Este tipo de lixiviação,
realizado numa sub-amostra de 2 g de poeira, envolve uma digestão ácida a pH 0,8 contendo hidrocloreto de
hidroxilamina (para atacar os óxidos), ácido clorídrico e tioureia (para assegurar a estabilidade da Pt e do Pd na solução
de lixiviação). Os limites de detecção de ambas as técnicas são de 2 e 0,1 ng/g para o Pd e a Pt, respectivamente.
A precisão atingida nos resultados de “fire-assay” variou entre aceitável e boa durante todo o processo, mas a precisão
do método “Platinox” foi fraca. Estes resultados estão mais relacionados com a heterogeneidade das próprias amostras
do que com o procedimento laboratorial propriamente dito.
Resultados
Os resultados analíticos “fire-assay” e “Platinox” podem observar-se na tabela 1, enquanto que na tabela 2 apresentamse alguns parâmetros estatísticos para os dois métodos de análise em questão.
Da observação das tabelas 1 e 2 podemos constatar que as concentrações de Pd total variam entre 7,3 e 146,1 ng/g e que
os de Pt total entre 0,3 e 132,1 ng/g. A figura 3 diz respeito ao diagrama de extremos e quartis para o Pd e da sua
observação conjugada com as tabelas anteriores verifica-se que existem 3 amostras com teores considerados anómalos
(acima de 57 ng/g). O coeficiente de variação, dado em %, é bastante elevado, significando que a dispersão dos dados é
muito forte. O coeficiente de assimetria (2,56) indica que existe uma maior dispersão nos teores mais elevados de Pd.
Tabela 1 – Teores em ng/g de Pd e Pt para “fireassay” (FA) e lixiviação “Platinox”(Pltox).

Tabela 2 – Parâmetros estatísticos em ng/g (salvo
indicado em contrário de Pd e Pt para “fire-assay” (FA)
e lixiviação “Platinox”(Pltox)).
Pd (FA) Pt (FA) Pd (Pltox) Pt (Pltox)
40,84
5,18
1,09
Média aritm. 34,54
24,69
2,12
0,61
Média geom. 27,30
25,20
40,20
1,00
0,66
Mediana
7,30
0,40
1,00
0,05
Mínimo
15,60
13,60
1,00
0,40
1º Quartil
44,80
64,50
4,00
1,31
3º Quartil
146,10
132,10
59,00
6,70
Máximo
Desvio
27,80
33,34
11,75
1,36
padrão
Coeficiente
81
82
2,27
1,25
variação (%)
Coeficiente
2,56
0,99
4,09
2,92
de assimetria1

Pd (FA)
Pt (FA) Pd (Pltox.) Pt (Pltox.)
43,1
8,2
<2
0,1
PO 1
57,3
8,5
<2
<0,1
PO 2
7,3
0,4
28
0,3
PO 3
51,2
69,9
3
2,9
PO 4
57,0
87,6
7
2,9
PO 5
39,9
132,1
4
0,9
PO 6
51,5
66,0
1
1,8
PO 7
73,6
109,5
59
6,7
PO 8
28,9
42,9
6
1,0
PO 9
25,2
13,6
4
1,3
PO 10
13,5
40,2
<2
0,2
PO 11
42,9
19,0
<2
0,5
PO 12
15,6
42,6
<2
1,0
PO 13
14,4
22,9
<2
0,6
PO 14
23,0
38,7
<2
0,7
PO 15
1
Adimensional
18,5
64,5
<2
0,4
PO 16
20,9
52,3
2
0,6
PO 17
Existem valores anómalos em Pt em 2 amostras (Fig. 4), com
15,5
18,5
4
0,8
PO 18
teores totais naquele elemento de 109,5 e 132,1 ng/g. À
19,6
8,1
<2
1,5
PO 19
semelhança do que aconteceu para o Pd, também a Pt
apresenta um coeficiente de variação elevado (82%), significando mais uma vez uma forte dispersão das variáveis.

Tabela 1 (cont.)– Teores em ng/g de Pd e Pt para
“fire-assay” (FA) e lixiviação “Platinox”(Pltox).
Pd (FA)
Pt (FA) Pd (Pltox.) Pt (Pltox.)
44,8
12,5
3
0,5
PO 20
13,4
2,2
<2
<0,1
PO 21
22,9
26,0
<2
0,2
PO 22
15,6
49,4
<2
0,8
PO 23
22,0
22,8
<2
0,6
PO 24
8,3
4,2
3,0
0,7
PO 25
38,6
64,0
<2
0,4
PO 26
36,5
45,9
<2
0,2
PO 27
146,1
71,1
6,0
2,7
PO 28

Numa primeira análise estas observações podem parecer
antagónicas, mas na verdade os valores anómalos são
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Figura 4 – Diagrama de extremos e quartis da Pt
total para “fire assay” (valores em ng/g).

160
140
120

Máximo – 146,1
3º Quartil – 44,8
Mediana – 25,2
1º Quartil – 15,6
Mínimo – 7,3

100
80

Média – 34,5
Valor anómalo

60
40
20
0

Pd

Figura 3 – Diagrama de extremos e quartis do Pd
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compensados por uma quantidade apreciável de amostras
com teores bastante baixos: 13 amostras apresentam teores
abaixo dos 30 ng/g e, dentre destas, 6 têm uma
concentração em Pt abaixo dos 10 ng/g. Para além disso a
Pt apresenta uma distribuição dos dados muito contínua.
No que respeita às concentrações de Pd “solúvel”, os
resultados indicam que o elemento se encontra
predominantemente sob forma insolúvel: 16 das 28
amostras apresentam teores inferiores ao limite de detecção
enquanto que 10 amostras não superam os 7 ng/g. Por esta
razão não se apresenta o diagrama de extremos e quartis
para o Pd “solúvel”. As duas amostras restantes (PO 3 e
PO 8) apresentam teores de Pd “solúvel” de 28 e 59 ng/g,
resultados inconsistentes uma vez que no caso da primeira
os teores em Pd “solúvel” superam os de Pd total e na
segunda 80% do Pd existente encontra-se na forma
“solúvel”, facto pouco provável devido aos resultados

obtidos nas restantes amostras.
Um estudo recente concluiu que a Pt é predominantemente emitida sob a forma móvel pelos catalisadores dos
automóveis (Fliegal et al, 2004). Este é um assunto importante, uma vez que a solubilidade e a solubilização após
deposição de partículas que contenham Pt podem originar a introdução deste elemento na cadeia alimentar.
Ao contrário do que sucede com o Pd “solúvel”, em que a maioria das amostras apresenta concentrações inferiores ao
limite de detecção, 26 das 28 amostras têm concentrações de platina “solúvel” acima daquele limite, atingindo um valor
máximo de 6,7 ng/g, o que indica novamente que o elemento se acha predominantemente sob a forma insolúvel. A
figura 5 representa o diagrama de extremos e quartis para a Pt “solúvel”, que indica que existem 5 amostras com teores
anómalos. Na tabela 2, os coeficientes de variação (125%) e
de assimetria (2,92) indicam uma forte dispersão das
7,2
variáveis e uma maior dispersão dos teores mais elevados.
6,3
Regra geral, os teores totais mais elevados de ambos os
elementos pertencem às amostras colhidas em vias
5,4
Máximo – 6,70
3º Quartil – 1,31
rodoviárias com bastante tráfego automóvel (Figs. 6 e 7).
4,5
Mediana – 0,66
Quatro das cinco amostras colhidas na Avenida e Rua da
1º Quartil – 0,40
3,6
Mínimo – 0,05
Boavista (PO3 a PO 7) apresentam teores em Pd entre 40 e
Média – 1,09
57 ng/g, enquanto que para a Pt essas mesmas amostras têm
2,7
Valor anómalo
teores no elemento em questão a variar entre 70 e 132 ng/g.
1,8
Porém, a amostra PO 3, colhida na mesma via, apresenta
0,9
teores substancialmente mais baixos - 7,3 ng/g para o Pd e
0,4 para a Pt. Na Circunvalação, outra via com tráfego
0
Pt
intenso, os teores de Pd variam entre 14 e 57 ng/g, enquanto
a Pt apresenta concentrações entre 8 e 64 ng/g. Nas zonas
Figura 5 – Diagrama de extremos e quartis da Pt
residenciais (PO 12, PO 13 e PO 21), onde o tráfego
“solúvel” para “Platinox” (valores em ng/g).
automóvel é menos intenso, os teores de Pd e Pt são também
variáveis (42,9, 15,6 e 13,4 ng/g para o Pd e 19, 42,6 e 2,2 ng/g para a Pt). Hodge & Stallard (1986) reportam valores de
Pd nas ruas de San Diego, EUA, entre 19,5 e 115 ng/g enquanto que Gómez et al. (2002) indicam valores médios de

317 ng/g de Pt para a cidade de Madrid, 325,5 Pt e 70,8 ng/g Pd nas vias de Gotemburgo, 57,7 e 73,7 ng/g Pt para as
cidades de Sheffield e Londres, no Reino Unido. Em Roma, os mesmos autores mencionam valores de 34,0 ng/g Pt e
202,7 Pd enquanto que em Munique os teores médios de Pt atingem os 178,8 ng/g.
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Figura 6 – Cartografia dos teores de Pd total.
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Figura 7 – Cartografia dos teores de Pt total.
Conclusões
Os resultados preliminares deste estudo indicam que as emissões de Pd e a Pt se realizam sob a forma “insolúvel”.
Regra geral, as concentrações mais elevadas destes dois elementos encontram-se nas vias rodoviárias onde o trânsito é
mais intenso, mas amostras colhidas na Avenida da Boavista, na Circunvalação, na Estrada Nacional 14 apresentam
uma gama de teores de Pd e Pt algo inconstante. As zonas residenciais, onde se pressupunha que os teores em Pd e Pt
fossem inferiores, apresentam também valores muito variáveis e por vezes algo elevados, mas de acordo, regra geral,
com os valores medidos noutras cidades. Porém, este estudo baseou-se numa amostragem com um universo pequeno.
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ABSTRACT: The way and speed from the housing development taken up process in Aparecida of Goiânia can be seen
on the natural resources and social environment. During the eights many settles were made without infrastructure. It can
naturally be seen that the water resources in the city are already compromised by launching of effluent and waste, which
are occupying deeply the valley and spring water on the land divisions without any urban control. The river Santo
Antonio is the main way for draining in the city, its basin gets an area of 157,40 km ², taken approximately 54% from
the total area of the city. The purpose of this research is to show an assessment of the quality of the waters in the basin
of the Santo Antonio river, at the time of droughts and rainy times, identifying the environmental impacts and
correlating them with the use and taken up of the land. The assessment of the quality of the water will be through the
collection of samples in 09 points selected in the basin, at these points will be determined 15 parameters of quality. The
collection of the rainy period occurred in the first semester of 2007. The physicist-chemistries analyses have been made
in the Laboratory of Geochemistry of the UnB. The present article presents the preliminary results.
KEY WORDS: Environmental Impacts, Water Quality, Soil Use
INTRODUÇÃO
A área avaliada refere-se à bacia hidrográfica do Córrego Santo Antônio, localizada no município de
Aparecida de Goiânia/GO, região sul do aglomerado urbano de Goiânia. O município dista aproximadamente 11 km da
capital Goiânia, possui área total aproximada de 292 km², com altitude em torno de 808 metros, sendo a segunda maior
cidade em população do estado de Goiás. O crescimento populacional do município, segundo o censo do IBGE, no
período de 1996 a 2004, foi de 51%, conseqüentemente cresce a demanda por recursos naturais, intensificando os
impactos ambientais gerados pelo uso e ocupação do ambiente urbano. O município possui clima, segundo a
classificação de Kooeppen (1948), tipo Aw, tropical úmido, caracterizado por duas estações bem definidas: uma seca
(maio a agosto) e outra chuvosa (outubro a abril). A temperatura media anual é de 22ºC.
O córrego Santo Antônio é a principal drenagem do município de Aparecida de Goiânia, possui extensão
aproximada de 28,33 km e atravessa o município desaguando no Rio Meia Ponte. Sua bacia representa cerca 54 % da
área total do município contendo praticamente toda a área urbana. Os principais tributários são: Córrego Itapoá,
Córrego Granada, Córrego Tamanduá, Córrego Barreiro, Córrego Almeida, Córrego da Lagoa.
A geologia da área da bacia do Santo Antônio é representada por rochas metamórficas do Grupo Araxá,
inseridas no contexto morfológico do Planalto Central Goiano, mais especificamente, na subunidade Planalto
Rebaixado de Goiânia. Oliveira (2005) identificou quatro grupos de solos principais, sendo eles: Latossolos Vermelhos,
Cambissolos, Neossolos Litólicos e Gleissolos, todos distróficos. Há predominância dos Latossolos e dos Cambissolos,
em menor proporção os Neossolos Litolicos e em pequenas ocorrências os Gleissolos.
A obtenção de informações integradas sobre um corpo de água avaliado, depende basicamente do estudo das
interações que ocorrem entre os fatores do meio físico e antrópicos na área da bacia hidrográfica. Estas interações estão
vinculadas a uma escala temporal, refletindo um comportamento dinâmico e imprevisível, intrínseco a cada ambiente.
Dessa forma, foi realizado um levantamento prévio das características sócio-ambientais da área auxiliando na definição
dos melhores pontos de amostragem, a distribuição destes pontos e a época para a realização dos trabalhos.
Em diversos pontos da bacia do córrego Santo Antônio, há lançamentos clandestinos de efluentes, ocupações
no fundo de vale, extração de areia, lançamento de resíduos sólidos, processos erosivos, assoreamentos, alteração na
qualidade das águas, remoção da vegetação, dentre outros impactos. Muitos destes impactos são decorrentes do
processo de uso e ocupação do solo desordenado e predatório, envolvendo muitas vezes áreas impróprias para
urbanização, estes fatores também foram constatados nos estudos de Rodrigues (2005) e Oliveira (2005).
A pesquisa visa uma avaliação quanto à qualidade das águas do córrego Santo Antônio, identificando os
principais impactos ambientais e passivos, correlacionando-os com o uso e ocupação do solo na bacia.

MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia e os equipamentos empregados em avaliações de qualidade das águas variam conforme a
finalidade do estudo que está sendo realizado, das características geoambientais do corpo hídrico e os recursos
disponíveis para a realização do trabalho. Podem-se empregar equipamentos de campo e análises laboratoriais de
amostras, aumentando o número de dados em poucos pontos de coleta distribuídos ao longo da bacia hidrográfica,
obtendo-se, dessa forma, uma precisão razoável de resultados, com um mínimo de despesas de material e operação.
As exigências quanto à qualidade da água é diretamente proporcional ao uso a que se destina. Para evitar os
perigos decorrentes da má qualidade da água, são estabelecidos dispositivos legais como resoluções, portarias, normas,
leis entre outros. Estes apresentam os Valores Máximos Permissíveis (VMP) com que elementos nocivos ou
características desagradáveis podem estar presentes na água, sem que esta se torne inconveniente para cada uso a que se
destina, servindo portando de referência na avaliação da qualidade das águas.
Para uma avaliação preliminar da qualidade das águas da bacia do córrego Santo Antônio foram coletadas
amostras de água em 09 pontos georeferrenciados conforme tabela 1, espacializados na figura 1, selecionados ao longo
da bacia na época chuvosa. A seleção dos pontos de amostragem deu-se a partir da análise dos seguintes critérios:
lançamentos de efluentes ao longo da bacia, incidência de tributários na rede de drenagem, possíveis fontes de poluição
identificadas pela avaliação do uso e ocupação do solo e acessibilidade dos pontos selecionados.
Tabela 01 – Bacia hidrográfica do Santo Antonio, pontos de amostragem e referência de localização.
PONTO

COORDENADAS UTM

ALT. (M)

P1

0679066

8139983

818

P2

0679404

8140514

803

P3

0682637

8143015

768

P4

0683439

8142683

762

REFERENCIA
Nascente Principal do Santo Antônio – Ponte da Avenida 21 de Abril, Bairro
Nova Cidade.
Próximo ao gabião da Rua Edinom Pereira bairro Nova Cidade, após nascente
secundaria do Bairro Tiradentes.
Final da Rua Maria Arruda, bairro Veiga Jardim IV abaixo da passagem de ferro
para pedestre sobre o Córrego Santo Antônio.
Ponte caída da Avenida escultor Veiga Valle, bairro Veiga Jardim.

P5

0685679

8143498

737

Próximo ao anel viário em frente ao Pólo Industrial Goiás Córrego Tamanduá.

P6

0688428

8144539

723

P7

0686272

8147083

768

P8

0690704

8145091

706

Ajusante do Country Club Br 153, Córrego Santo Antônio.
Avenida São Paulo, bairro Jardim Maria Inês, ajusante da ETE Cruzeiro do Sul,
Córrego do Almeida.
Pedreira Araguaia, Córrego Santo Antônio.

P9

0692994

8142732

693

Aterro Sanitário municipal, Córrego Santo Antônio.
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Figura 01 – Localização do município, distribuição dos pontos de amostragem e delimitação da bacia do Córrego Santo
Antonio. Fonte: Manipulação da carta diagnostico-abastecimento de água do plano diretor 2001-2010. Prefeitura
municipal de Aparecida de Goiânia Escala original 1:50.000. Aparecida de Goiânia 2001.

O número de parâmetros depende do tamanho, objetivo do trabalho do nível de análise e de vários outros
fatores derivados da acessibilidade das informações e recursos disponíveis. Para a bacia do Santo Antonio foram
determinados 15 parâmetros físico-químicos: pH, temperatura, condutividade elétrica, total de sólidos dissolvidos, cor,
turbidez, dióxido de carbono, oxigênio consumido, alcalinidade total, fluoreto, fosfato, nitrato, cloreto, sulfato e
salinidade.
A coleta foi realizada no dia 23/02/2007, apresentando dia ensolarado, sem a presença de nuvens com
temperatura máxima para o dia de 33ºC registrada pela estação Goiânia do INMET. Os parâmetros temperatura, pH,
C.E, TSD, salinidade, foram avaliados em campo, com a utilização do aparelho Hach sensION 156, os demais
parâmetros foram analisados no Laboratório de Geoquímica da Universidade de Brasília, as análises de turbidez, cor,
dióxido de carbono, foram determinadas por Spectophotometro Hach DR 2000, a alcalinidade foi determinada pelo
método da titulação potenciométrica e o oxigênio consumido pelo método iodométrico. Os íons: fluoreto, fosfato,
cloreto, nitrato e sulfato, foram determinados através da cromatografia liquida pelo aparelho Dionex ICS-90.
RESULTADOS PRELIMINARES e DISCUSSÕES
Os resultados dos parâmetros físico-químicos avaliados na bacia hidrográfica do Córrego Santo Antonio são
apresentados na Tabela 2, comparados com os valores permitidos pela resolução 357/05 do CONAMA e pela Portaria
nº. 518/MS. Também são apresentados a media ponderada da variação quantitativa dos parâmetros e o desvio padrão
dos valores obtidos nos pontos de amostragem.
Os pontos avaliados apresentaram pH e temperatura com pouca variação ao longo da bacia. Quanto ao
parâmetro Cor somente os pontos 01 e 02 inseridos na área da nascente não ultrapassaram as recomendações da
resolução 357/05 do CONAMA e pela Portaria nº. 518/MS. Os pontos de 03 a 09, locados em áreas urbanas com
diferentes usos do solo ultrapassaram as recomendações variando de 162 UH no ponto 07 a 531 UH no ponto 06,
indicando a presença de sólidos em suspensão ou a presença de matéria orgânica. Apenas os pontos 06, localizado a
jusante do Country Club na BR 153 e ponto 09 localizado próximo ao aterro sanitário municipal ultrapassaram as
recomendações da resolução 357/05 do CONAMA e pela Portaria nº. 518/MS quanto à turbidez indicando a presença
de materiais em suspensão na área de influência destes usos. Os demais parâmetros avaliados não ultrapassaram os
valores de referência das normas da legislação.
Destaca-se o ponto 07 localizado no Córrego do Almeida, tributário Córrego Santo Antônio, a jusante do
lançamento da ETE Cruzeiro do Sul. Este ponto apresentou condutividade elétrica superior aos demais pontos
avaliados, indicando a presença de metais sendo o único ponto avaliado a constatar salinidade. Quanto aos STD
apresentou acima dos demais pontos avaliados, mas dentro das recomendações. Outro fator relevante quanto a este
ponto foi à presença de cloretos acima dos demais pontos avaliados indicando o lançamento de esgotos sanitários. O
ponto 07 devera ser adensado com a execução de mais pontos de amostragem na sua área de influência.
Tabela 2 - Resultados dos parâmetros analisados na bacia do Santo Antônio.
Media

Desvio
padrão
(σ)

Conama
Classe 02

Portaria
518/MS

PONTOS
PARÂMETROS
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

pH

6,13

6,44

6,30

6,71

6,48

6,05

6,72

6,69

6,18

6,41

0,24

6,0 - 9,0

6,0 - 9,5

Temperatura (ºC)

26,9

28,8

31,1

29,9

31,2

31,9

30,7

30,5

30,8

30,2

1,4

-

-

63,5

92,2

101,0

87,5

102,5

107,4

350,0

134,1

138,7

130,7

80,45

-

-

28,6

40,2

42,2

37,5

42,8

44,7

149,7

56,8

58,7

55,68

34,35

500

1000

Cor (UH)

55

51

261

189

210

531

162

362

517

259,7

167,5

75

15

Turbidez (UNT)

9

10

55

41

53

127

55

89

131

63

41,9

100

5

23,9

18,0

22,9

22,9

22,5

23,9

88

21,8

23,2

29,67

20,68

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

-

-

-

-

24,4

27,6

32,8

31,2

31,6

32,0

104,8

42,0

41,6

40,88

23,23

-

-

Fluoreto (mg/L)

-

0,08

0,08

0,08

0,08

0,1

0,31

0,12

0,11

0,12

0,073

1,4

1,5

Fosfato (mg/L)

-

-

-

-

-

-

4,03

-

-

-

-

0,025

-

Nitrato (mg/L)

0,23

3,93

0,1

1,26

8,21

7,19

0,42

1,89

2,58

2,86

2,83

10

10

Cloreto (mg/L)

0,59

3,46

0,79

1,53

1,89

2,96

21,87

4,54

4,35

4,66

6,23

250

250

Sulfato (mg/L)

0,43

0,75

2,83

2,10

2,20

3,08

21,2

5,81

4,92

4,81

6,02

250

250

Salinidade (%)

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

Condutividade
Elétrica (µS/cm)
Sólidos Totais
Dissolvidos
(mg/L)

Dióxido de
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No período chuvoso, a situação sanitária na bacia do Santo Antônio é agravada, pois acentua os processos
erosivos com o conseqüente carregamento de solo para o leito do Santo Antônio e tributários, além de carregar toda
ordem de resíduos para suas águas devido à acumulação do lixo nas vertentes comprometendo sua qualidade.
Os parâmetros analisados na época chuvosa demonstram a variação da qualidade da água na bacia do córrego
Santo Antônio, indicando a influência direta do processo de uso e ocupação do solo no município. Os pontos
selecionados em áreas com maior ocupação urbana, ou próximos a atividades que apresentam maior potencial poluidor,
demonstraram quantitativamente maiores valores nos parâmetros avaliados, em comparação aos pontos selecionados
próximos a nascente.
Alguns parâmetros ultrapassaram os valores recomendados pela legislação. Uma avaliação mais conclusiva
será obtida quando da realização das analises de época seca. Sendo os resultados já obtidos comparados com os obtidos
na época seca e avaliados em função do uso e ocupação do solo na bacia do córrego Santo Antônio, possibilitando uma
avaliação das transformações quanto à qualidade da água ao longo do ano hidrológico e a ação antrópica nesse
processo.
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RESUMO
O presente estudo objetivou a determinação das concentrações de ferro da água subterrânea
nos ambientes de manguezal da enseada das Garças, baía de Sepetiba, Rio de Janeiro e sua
variação em cada compartimento geobotânico. Através da comparação com as concentrações
de sulfetos e da condutividade elétrica determinada foi possível identificar a água subterrânea
como principal fonte de ferro proveniente do continente para o ecossistema de manguezal. A
partir da sua entrada no sistema, determinaram-se altos valores de condutividade elétrica nos
compartimentos geobotânicos mais próximos ao mar e com menos influência da água
continental e, altos valores de sulfetos no piezômetro de localização mais extrema próxima ao
mar. Tais parâmetros denotam a forte barreira geoquímica que o manguezal exerce na
entrada de ferro do continente para o oceano.
Palavras chave: hidrogeoquímica, aqüífero costeiro, baía de Sepetiba

INTRODUÇÃO
A baía de Sepetiba está localizada a 60 km a oeste da cidade do Rio de Janeiro. Composta por
uma população aproximadamente de 1,2 milhões de habitantes, a região é também uma
importante área industrial. Na região da baía de Sepetiba estão instaladas cerca de 400
indústrias, incluindo siderúrgicas de grande porte, metalúrgicas e indústrias químicas.
Grande parte destas indústrias encontra-se concentradas nos municípios de Queimados,
Itaguaí, Campo Grande e Santa Cruz. Além das indústrias e núcleos urbanos a região possui
uma crescente atividade turística e também pesqueira, com desembarque de 1000 a 2000
toneladas de pescado por ano (Lacerda et al., 1988; Marins et al., 1997). O estudo foi
desenvolvido na área de proteção ambiental da praia da Brisa, localizada na enseada das
Garças na baía de Sepetiba, RJ. Está compreendida entre os paralelos 22o59’ e 23 o00’ de
latitude sul e os meridianos 43o39’ e 44o00’ de longitude oeste no litoral sul do Estado do Rio
de Janeiro (Fig. 1)

Figura 1 – Localização da área de estudo
A região tem um clima na planície, quente e úmido com estação chuvosa no verão (AW na
classificação de Köppen) e, mesotérmico com verão brando e chuvoso, nas regiões mais altas
(CW na classificação de Köppen). A Fig. 2 apresenta a precipitação média ocorrida nas
estações pluviométricas de Santa Cuz, Sepetiba e Guaratiba onde é caracterizada a estação
chuvosa (meses de outubro a maio) e estação seca (abril a setembro).

Figura 2 – Precipitações médias mensais de Santa Cruz, Sepetiba e Guaratiba.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o monitoramento da água subterrânea foram utilizados poços piezométricos de PVC com
75 mm de diâmetro e em torno de 2m de profundidade. Cada um dos poços foi instalado de
acordo com o perfil geomórfico-geobotânico da área de estudo (Fig. 3) que compreende: a
fácies Spartina mais próxima ao mar, com cerca de 30 metros de largura e que forma um
cordão que barra a maré indicando um processo de sedimentação ativo. A fácies Mangue
(manguezal externo) sucede a sub-facies Spartina, com cerca de 50 metros de largura, nela
ocorrendo espécies como Rhizophora mangle L., Avicennia schaueriana, Stapf. et Leechman,
e, em menor proporção, Laguncularia racenosa (L.) Gaertn. Nesta fácies foi instalado o
piezômetro 1 (P1). A seguir, ocorre uma planície de maré com duas sub-fácies: uma faixa com
cerca de 70 metros de largura quase completamente sem cobertura vegetal denominada
fácies caranguejo, que é atingida apenas pelas marés sizígia, ficando, portanto, exposta
subaereamente por longos períodos, onde foi instalado o piezômetro P2. A segunda faixa de
mangue (manguezal interno), apresenta cobertura vegetal mais esparsa que a primeira, com
cerca de 40 metros de largura, e com as mesmas espécies identificadas anteriormente, onde
foi instalado o piezômetro P3. O piezômetro P4 foi instalado na fácies posterior à faixa de
manguezal interna, sendo a fácies mais próxima do continente, caracterizada por uma
vegetação rasteira. As amostragens foram realizadas mensalmente com exceção dos meses de
julho e setembro. As coletas foram realizadas após o completo esgotamento de todos os poços
partindo-se do P1 para o P4. Em campo, foram determinados através de potenciometria o pH,
condutividade, Eh e temperatura. Após as determinações foram coletadas as amostras através
de seringas descartáveis e tubos de polietileno. Posteriormente foram armazenadas e frascos
de polietileno previamente lavados com ácido clorídrico 2% e rinsados com água destilada
para completa remoção do ácido. Após a coleta as amostras foram filtradas com filtros de
acetato de celulose de 0,45 µm, os frascos foram rinsados três vezes com a água do poço e
armazenados com adição de 1ml de ácido nítrico concentrado. Para a determinação de
sulfetos a alíquota foi acondicionada em frascos de polietileno e conservada com adição de
acetato de zinco em pó. Após a adição de conservantes as amostras foram refrigeradas à 4ºC.
Foram analisados ainda cátions maiores (Na+, K+, Mg2+, e Ca2+), ânions maiores (Cl-, SO42-,
HCO3-) e Si.

Figura 3 – Localização dos piezômetros de monitoramento
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 4 são apresentadas as variações das concentrações de Fe nos piezômetros
estudados. A entrada de Fe através da água subterrânea pode estar associada à forte
concentração observada nos solos continentais derivados do embasamento gnáissico facoidal
associado a diques de rochas básicas (Francisco e Cunha, 1977). As concentrações de Fe
determinadas na água subterrânea foram identificadas uma diferença de até uma ordem de
grandeza entre o piezômetro 4 e os demais podendo estar associado a um aporte elevado de
Fe continental através das águas subterrâneas e, na forma de FeII a partir da interpretação de
diagramas de Eh-pH. Apesar da grande variação do pH no piezômetro 4, apresentado na
figura 5, chegando a 9,0; a maior parte do pH determinado apresenta-se similar aos demais
piezômetros descartando a hipótese do Fe ferroso associado ao um caráter ácido da água
subterrânea. A entrada poderia estar associada à formação de hidróxidos que, ao entrarem na
área do manguezal interno (P3) sofreriam uma drástica redução das concentrações de Fe
devido ao aumento do Eh (figura 8). Este fato denotaria a mudança para um ambiente mais
oxidado atuando na precipitação do Fe. Posteriormente, a forte elevação da condutividade
elétrica, observada principalmente no piezômetro P2, que chegaria a 100 mS.cm-1 (figura 7),
provoca um grande aumento da força iônica quebrando os complexos possíveis de Fe atuando
também na sua precipitação. O último fator determinante para a retirada do Fe das águas
subterrâneas estaria associado ao processo identificado no piezômetro
P1,
caracteristicamente localizado em um ambiente fortemente redutor e com grande presença
de sulfetos (figuras 6 e 8) derivados da degradação da matéria orgânica, sugere a
possibilidade de precipitação do Fe através da formação de sulfetos, cujas concentrações
chegam a 60 mg/L. Este local, atuaria como a última barreira geoquímica para a entrada de
Fe da água subterrânea para a o oceano. Estes processos caracterizariam a formação de
estuários subterrâneos conforme o conceito apresentado por Moore (1999, 2006). Os níveis
piezométricos são apresentados na figura 9 sugerindo que os maiores níveis piezométricos
determinados no piezômetro P4 em relação ao piezômetro P1 denotariam um fluxo em direção
‘a baía de Sepetiba.
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CONCLUSÃO
Através deste estudo foi possível caracterizar a água subterrânea continental como principal
fonte de Fe dissolvido de para o ambiente de manguezal, importante zona de transição entre o
continente e oceano. Os processos geoquímicos identificados neste estudo: a força iônica e
oxi-redução (degradação da matéria orgânica), apresentam-se como principais responsáveis
pelo caráter de “barreira geoquímica” atribuído aos manguezais. A eficiência destes
processos apresenta-se relacionada aos compartimentos identificados na área de estudo
ressaltando a importância das áreas adjacentes ao manguezal nos processos geoquímicos
observados. Por outro lado, o presente estudo apresenta as características e importância do
aporte de águas subterrâneas e a formação de estuários subterrâneos na zona costeira.
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ABSTRACT
Were determined the reflection ratios of surface areas of the 7 Å of kaolinite (K) and 17 Å of irregular, interstratified
illite-smectite (IS), obtained by X-ray diffraction in the less than 2µm fraction of sediments of two mangrove forests
from Bragança, NW Pará. The results suggest that the IS coupled with conditions of low interstitial salinity, may
contribute to the best development of the Avicennia germinans and Rhizophora mangle trees in mature mangroves. In
sediments with higher salinity, the kaolinite is predominant and can be favoring the development of Avicennia
schaueriana trees in young, mangrove forests. Inundation frequency from the two types of forests showed inverse
relation between salinity and organic matter. In the mangroves from Bragança, both factors influence the distribution of
these species and can prevent its presence in other places of the floodplain.
Key words: mangrove, argilomineral, inundation

INTRODUÇÃO

O manguezal sustenta uma grande produtividade
costeira, geralmente associada ao fornecimento de
matéria orgânica em grande parte proveniente de
sua vegetação. Nesse ambiente, adaptado à
freqüente inundação da água da maré, ocorre uma
regular deposição de sedimentos, facilitada pelo
efeito floculante da salinidade, e pelo complexo
sistema de raízes aéreas da vegetação de mangue.
Nesse contexto, esta pesquisa objetiva examinar a
influência dos argilominerais,
através da
razão caulinita/interestratificado ilita-esmectita
(C/IE), condições hidro-edáficas, como a
freqüência de inundação e parâmetros como a
salinidade, matéria orgânica e umidade do
sedimento, sobre os padrões de distribuição da
vegetação nos sedimentos de duas florestas de
manguezal na península de Bragança.
Figura 1. Mapa de localização mostrando as
transecções 1 e 2 na península de Bragança. Fonte:
Cohen & Lara (2003).
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo está localizada na península de Bragança, no litoral nordeste do Estado do Pará, entre as coordenadas
00°43’18”W – 00°04’17” S e 46°32’16” W – 46°55’11” S. É caracterizada por um regime de maré > 4 m, médias de
temperatura de 28º C, e precipitação pluviométrica anual em torno de 2550 mm, com chuva intensa nos meses de
janeiro a maio e período de estiagem de junho a dezembro. A geologia da região integra a bacia costeira cretácea de
Bragança-Viseu, sendo a Formação Barreiras a principal unidade aflorante. As características geológicas, aliadas à
variação relativa do nível do mar e contínuo suprimento sedimentar fluvial, têm permitido a progradação da planície
lamosa e o desenvolvimento do sistema de manguezal (Souza Filho & El-Robrini, 1995). A vegetação arbórea
dominante caracteriza-se por espécies de Rhizophora mangle, Avicennia germinans e Laguncularia racemosa, com

altura em torno de 20 m. Na planície mais elevada, a Avicennia é a vegetação arbórea dominante, e a vegetação
herbácea encontrada é o Sesuvium portulacastrum, Sporobolus virginicus, Batisdacea marítima, Eleocharis geniculata
e Fimbristylis spadicea (Ciperaceae).
Em dezembro de 2005, ao longo de duas transecções, foram realizados levantamentos florísticos da vegetação e a coleta
de sedimentos. Transecção 1 (T1), mangue maduro de aproximadamente 600 m, perpendicular ao rio Caeté, colonizado
por vegetação arbórea, iniciando com uma zona de floresta mono-específica colonizada por A. germinans, e passando
por uma floresta mista com A. germinans e R. mangle, e, depois por uma floresta mono-específica, dominada por R.
mangle, em direção ao rio Caeté. Transecção 2 (T2), mangue jovem de aproximadamente 240 m, colonizado por
vegetação arbórea e vegetação herbácea: localiza-se em uma parte mais elevada da planície com uma zona próxima da
estrada dominada por indivíduos arbustivos de A. schaueriana, coexistindo com S. portulacastrum, e outra colonizada
por espécie de A. schaueriana, coexistindo com S. virginicus, mais no interior do manguezal, encontra-se uma floresta
colonizada por A. germinans, em direção ao rio Taperaçu.
A estrutura e a composição florística foram realizadas através do método das parcelas para as espécies arbóreas e
adaptadas para áreas com vegetação herbáceas (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). Parcelas de 20 x 20 m foram
marcadas em cada estação de coleta de forma contígua. Em cada parcela foram registrados números de indivíduos e
diâmetro à altura do peito (DAP). Árvores com altura abaixo de 1,3 m, as medidas da circunferência do tronco foram
realizadas em indivíduos acima de 0,5 cm. Dados de altura foram estimados com o auxílio de uma régua de 2 m.
Medidas de FI foram efetuadas numa maré de sizígia segundo (Cohen et al., 2000).
Amostras de sedimentos foram coletadas nas profundidades de 0-30 cm, em intervalos de 0,5 cm. Em T1, considerou-se
um perfil no floresta de Avicennia (1a), um perfil na floresta Mista (1b) e um perfil na floresta de Rhizophora (1c). Em
T2, amostrou-se um perfil na zona dominada por espécies arbustivas de A. schaueriana e ocorrência de S.
portulacastrum (2a), um perfil na zona dominada por A. schaueriana e ocorrência de S. virginicus (2b) e um perfil na
zona dominada por A. germinans (2c)
Os percentuais de umidade e MO foram determinados conforme método padrão das normas Alemãs, e a salinidade
(Schwendenmann, 1998). Para identificação dos argilominerais, as amostras receberam tratamento prévio de retirada
dos sais solúveis (Suguio 1973), da MO e óxidos de ferro livre (Jackson 1969). A fração analisada (< 2 µ) foi obtida
pelo método da decantação contínua, utilizando-se cilindros de Atterberg. Posteriormente, sub-amostras foram saturadas
com K+ (KCl) e Mg2+ (MgCl) separadamente (Camargo et al., 1986). Os argilominerais orientados foram determinados
por difração de raios-X nas condições secas ao ar, glicoladas e aquecidas a 350 e a 550º C por uma hora., utilizando
difratômetro de raios-x modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PANalytical. As razões C/IE e C/I foram
calculadas usando-se as áreas das relexões 17 Å de IE, 10 Å de I e 7 Å de C.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As Tabelas 1 e 2 apresentam as medições da estrutura arbórea das florestas, com as variáveis físicas obtidas nos
sedimentos e as razões C/IE nos argilominerais em T1 e T2.
As espécies arbóreas em T1 e T2, mostram aumento de medidas de DAP e altura, ao longo do gradiente de inundação, e
comportamento inverso com o percentual de MO e salinidade intersticial nos sedimentos. Análises de raios-X
identificaram a presença dos argilominerais caulinita, interestratificado irregular de illita-esmectita e illita. A assembléia
mineralógica encontrada em T1 e T2 é uniforme, refletindo condições geoquímicas semelhantes.
Em T1 a distribuição espacial da razão C/IE mostra uma deposição preferencial da caulinita próximo às estações com
maior FI, onde os valores da salinidade intersticial são mais baixos. A tendência na diminuição das razões C/IE para
zonas menos inundadas indica maior proporção da esmectita em condições de maior salinidade.
Em T2, não se observa o mesmo comportamento; a tendência da razão C/IE, diminui para as zonas de maior inundação
indicando maior proporção da caulinita em situações de maior salinidade dos sedimentos. A diferença no
comportamento dessa razão entre as duas transecções, sugere a instabilidade dos processos físicos numa floresta mais
jovem.
Dentre os argilominerais presentes nos sedimentos, a esmectita é o que apresenta maior capacidade de troca catiônica
(CTC). Russel (1989), considera que os cátions trocáveis nos sedimentos são fontes primárias de nutrientes para as
plantas. Menores valores da razão C/IE em T1 indicam maior contribuição da ilita-esmectita nesse ambiente, que
somando às condições de menor salinidade intersticial, quando comparadas a T2, pode estar contribuindo para o melhor

desenvolvimento das árvores de A. germinans e R. mangle. Por outro lado, a predominância da espécie de Avicennia,
em T2 é explicada pela melhor adaptação desta em sedimentos mais salinos (Tomlinson 1986). A maior proporção da
caulinita de baixa CTC, aliada ao maior estresse salino na estação (2a), pode estar condicionando a colonização de A.
schaueriana arbustivas. Uma ligeira diminuição da razão C/IE, ao longo desta transecção pode estar influindo no
estabelecimento das espécies de A. schaueriana e de A. germinans de maior porte.
A presença de S. Portulacastrum e S. virginicus em condições de maior salinidade dos sedimentos (2a e 2b), reflete o
mecanismo de tolerância dessas plantas nesse ambiente. Essas espécies são representativas de vegetação de pântano
salino e crescem em substratos com valores de salinidade igual ou superior a água do mar (Tomlinson, 1986).
Na península de Bragança, a invasão dos manguezais em direção a planície herbácea em posição mais elevada é
relacionada ao suave gradiente topográfico que pode estar sendo afetado pela frequência de inundação (Cohen & Lara
2003; Lara et al. 2003). Essa possibilidade é apoiada por um regular aumento da altura das árvores de A. schaueriana
que apresenta um gradiente suave partindo de árvore de aproximadamente 1 m em contato com a vegetação herbácea,
para um bosque mais inundado de A.germinans de 9 m, em T2.
CONCLUSÃO
No bosque maduro (T1), onde os processos fisicos são mais estabilizados, as tendência das razões C/IE indica maiores
valores percentuais da ilita-esmectita em condições de maior salinidade intersticial, e maior percentual da matéria
orgânica. No bosque mais jovem, a tendência das razões demonstram a colonização da espécie Avicennia em
sedimentos mais cauliníticos. Comparando-se os diferentes padrões de vegetação ao longo da planície de Bragança, os
resultados preliminares aqui apresentados sugerem que sedimentos ilíticos-esmectíticos, aliados à condições de menor
salinidade, contribuem para a colonização das espécies de A. germinans e R. Mangle em T1, enquanto, altos valores de
salinidade, podem influir na colonização de espécies de A. schaueriana e da vegetação herbácea em sedimentos mais
cauliníticos, em T2. Como em ambas transecções, observa-se maior desenvolvimento da vegetação na área de maior
inundação, este estudo deve ser aprofundado para melhor compreender o padrão de distribuição dessas espécies.
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Tabela 1. Medidas de frequência de inundação (dias/ano); DAP (cm) e altura (m) das árvores de Avicennia germinans,
Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa. Umidade e matéria orgânica (%) e salinidade intersticial dos sedimentos;
e razões C/IE nos argilominerais em T1. (Valores médios ± Desvio Padrão, e número de amostras (n)).
Estações
1a

Floresta

Frequência de
Inundação (n = 12)
66

Total

Altura

Umidade

MO

n = 206

n = 206

n = 40

n = 40

n =40

n = 25

40,55

10,62

71,30

1,95

48,67

10,17

47,18

2,12

51,06

6,18

33,31

2,74

71

14,11 ± 4,55

7,80 ± 1,47

71

14,11 ± 4,55

7,80 ± 1,47

37

15,09 ± 3,69

11,20 ± 2,52

41

13,92 ± 5,16

10,35 ± 2,06

78

15,18 ± 4,53

10,78 ± 2,31

33

19,34 ± 6,60

12,00 ± 2,82

21

20,56 ± 17,34

13,60 ± 4,10

Misto
R. mangle
A. germinans

88

Total
1c

DAP

Indivíduos

Avicennia
A. germinans

1b

Salinidade

C/IE

Número de

Rhizophora
R. mangle
A. germinans

127

L. racemosa

3

18,00 ± 8,40

12,60 ± 0,61

Total

57

19,72 ± 11,63

12,80 ± 3,34

Tabela 2. Medidas de frequência de inundação (dias/ano); DAP (cm) e altura (m) das árvores de Avicennia germinans,
Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa. Umidade e matéria orgânica (%) e salinidade intersticial dos sedimentos;
e razões C/IE nos argilominerais em T2. (Valores médios ± Desvio Padrão, e número de amostras (n)).
Estações

Foresta

Salinidade

C/IE

Frequência de
Inundação (n = 9)

Número de

DAP

Altura

Umidade

MO

Indivíduos

n = 63

n = 63

n = 35

n = 35

n = 35

n = 20

2a

Avicennia
A. shaueriana

50

15

8,93 ± 2,86

1,2 ± 0,35

32,88

8,08

94,22

4,26

2b

Avicennia
A. shaueriana

90

25

11,83 ± 4,51

5,2 ± 0,67

41,80

6,92

64,54

4,31

2c

Avicennia
A. germinans

117

23

23,8 ± 9,8

9 ± 1,74

44,11

6,52

48,13

5,94
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Abstract
The deposited material in two ponds situed in the Viração Plain, were exist one perennial and other temporary,
it was collected in three different depth levels: 0 - 4 cm, 20 - 24 cm and 36 - 40 cm. Afterwards, the samples were
analyzed for 43 chemical and physiochemical parameters that were submitted to the statistical analysis by the method
Principal Components Analysis. The results indicate a significant grouping of chemical species in the pond perennial
associates to the predominant clay in the place that it is interpreted as smectite, due great capacity of adsorption. To the
temporary pond, the more oxidation accentuated exhibition, better drainage conditions and evaporation, a high
concentration of the most resistant compositions was observed in your inside. It is possible to suggest that the evolution
of the chemical species is subordinated to the conditions of preservation of the deposited material present in the two
ponds. The Viração Pond, more closed, with the material weathing always in underwater situation, had physiochemical
conditions of preservation of the smectite, while the Pequena Pond, due to their intermittent characteristics, presented
conditions pedogenetic of kaolinites occurrence.
Key-words: Fernando de Noronha Island, Principal Components Analysis, Geochemical Evolution.

Introdução
Para os ecossistemas aquáticos, reveste-se de considerável importância o estudo da evolução ambiental, através
da investigação geoquímica do material depositado em seu interior, permite avaliar a dinâmica a que o meio foi
submetido através da assinatura ambiental ali registrada.
A Planície da Viração, como é denominada a região que abriga as duas lagoas, está inclusa no perímetro de
proteção ambiental do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha o que torna o seu acesso restrito. A lagoa
principal denominada Lagoa da Viração, ocupa uma área de aproximadamente 1 (um) hectare, com uma lâmina d’água
superior a 1 (um) metro com bastante vegetação em seu interior. A outra lagoa é temporária, com aproximadamente
meio hectare e profundidades de cerca de 50 cm, sem desenvolvimento de vegetação em seu interior. A Lagoa da
Viração é um pequeno ambiente de água permanente vinculado a uma restrita bacia de drenagem, situado nas
proximidades de uma encosta basáltica, no setor meridional do território insular de Fernando de Noronha. Por ser um
ambiente de águas perenes, a biota de seu interior e circunvizinhanças apresenta-se razoavelmente preservada durante
os períodos de estiagem. Pelas determinações já realizadas de carbono orgânico e nitrogênio total no material
inconsolidado em seu interior, verifica-se que sua flora e fauna não têm sofrido processos significativos de adaptação
pelas mudanças físico-químicas decorrentes dos períodos de chuva e estiagem (Moraes, 2002).
O material inconsolidado encontrado no fundo da Lagoa da Viração foi considerado inicialmente como
sedimento. No entanto, a caracterização mineralógica mostrou que é composto essencialmente por esmectita, mineral de
argila ausente nos solos superficiais derivados das rochas circundantes, os quais são ricos em caulinita (Almeida, 1955),
sendo assim entendido como resultante de uma evolução pedogenética hidromórfica local com boas condições de
preservação.
Sob condições de escoamento ineficiente, na Lagoa da Viração os minerais máficos da rocha alteram-se para
esmectitas enquanto os opacos permanecem nos solos, intactos ou parcialmente oxidados, como é o caso da magnetita,
que evolui por alteração supérgena, em hematita (Fávaro et al., 2006).

Área de Estudo
Os perfis coletados são das duas lagoas que fazem parte da Planície da Viração localizada no setor meridional
da ilha de Fernando de Noronha, denominadas Lagoa da Viração e Lagoa Pequena (Figura 1).

Figura 1 – Localização da Lagoa da Viração e da Lagoa Pequena.

Metodologia
Os perfis foram realizados com um amostrador a percussão, para coleta de sedimentos sem deformação,
confeccionado com tubos de PVC, denominado COSAC® (Figura 2). As amostras utilizadas neste trabalho (Moraes,
2002) foram seccionadas em laboratório em intervalos de 2 em 2 centímetros, tendo sido selecionados três níveis de
profundidade, e em seguida enviadas para análise química de 43 parâmetros no laboratótio Actlab’s, no Canadá (SiO2,
Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, LOI, Ba, Sr, Y, Zr, Be, V, Br, Co, Hf, Mo, Rb, Sb, Sc, Ta,
Th, U, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yn, Lu, Ag, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn e S). Assim, as amostras da Lagoa da Viração foram
denominadas como LV-T (topo), LV-M (meio) e LV-B (base), e as amostras da Lagoa Pequena em LP-T (topo), LP-M
(meio) e LP-B (base). Os resultados foram interpretados utilizando-se Análise de Componentes Principais através do
programa MINITAB.

Figura 2 - Coletor de Amostras Indeformáveis de Sedimento – COSAC.

Resultados e Discussões
O gráfico dos escores da Análise de Componentes Principais separou os grupos de maior afinidade geoquímica
dos parâmetros analisados nos perfis coletados de cada lagoa. Assim, observa-se que o eixo PC1, que contém 63% da
informação, separa do lado direito do gráfico as amostras referentes à Lagoa Pequena (LP-T, LP-M e LP-B) e no lado
esquerdo do eixo as amostras da Lagoa da Viração (LV-T, LV-M e LV-B), existindo uma individualização na amostra
do topo da Lagoa da Viração em relação às amostras mais profundas (Figura 3a). No gráfico dos pesos, o grupo
localizado no lado direito do eixo PC1, reúne os parâmetros mais significativos para a Lagoa Pequena (SiO2, CaO,
Na2O, K2O, P2O5, V, Br, Rb, Sb e Tb) e no lado esquerdo os parâmetros predominantes na Lagoa da Viração (Al2O3,
Fe2O3, MnO, MgO, TiO2, LOI, Ba, Sr, Y, Zr, Be, Co, Hf, Mo, Sc, Ta, Th, U, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Yn, Lu, Ag, Cd, Cu,
Ni, Pb, Zn e S) (Figura 3b). Observa-se ainda que, os parâmetros da Lagoa da Viração separam-se em dois subgrupos,
estando à amostra do topo relacionada à fração orgânica (LOI, S, Mo e U) e às espécies mais resistentes que se
preservam no horizonte mais superior (Ag, TiO2, Zr e MgO).

Figura 3a – Gráfico das amostras agrupadas pela
composição de cada lagoa.

Figura 3b – Gráfico dos parâmetros analisados
agrupados pela composição mineralógica de cada lagoa.

O eixo PC2, que contém 20% da informação, discrimina as profundidades de cada lagoa, principalmente da
Viração. Assim, observa-se que na parte superior do gráfico contém os parâmetros com maior afinidade geoquímica
com o topo do perfil da Lagoa da Viração (LV-T) (LOI, Br, Mo e S). Em torno do eixo da origem em PC2, estão
agrupados os parâmetros que se correlacionam com o meio do perfil da Lagoa da Viração (LV-M) e com o meio e o
topo do perfil da Lagoa Pequena (LP-T e LP-M) (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, CaO, K2O, Ba, Sr, Y, Be, Br, Co, Hf, Rb,
Sb, Sc, Ta, Th, U, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yn, Lu, Ag, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) (Figura 4a). Na parte mais inferior do eixo
PC2, estão agrupadas os parâmetros que se correlacionam com o embasamento para ambos os perfis (LV-B e LP-B)
(TiO2, Zr, MgO, Na2O, V e P2O5).
A separação do topo do perfil da Lagoa da Viração em relação às demais amostras é devida ao material
formado com características mais orgânicas, havendo a possibilidade da presença do sulfeto de molibdênio juntamente
com o bromo proveniente do borrifo marinho. As amostras LV-M, LP-M e LP-T estão agrupadas por sua afinidade
geoquímica proveniente de alterações químicas do material no interior das lagoas. Para a base dos perfis das duas
lagoas, existe uma semelhança devido à proximidade da rocha mãe, que fornece ao material inconsolidado mais
profundo a mesma característica geoquímica e composicional de elementos liberados por alteração hidromórfica.

Figura 4a – Gráfico das amostras agrupadas pela
profundidade de cada lagoa.

Figura 4b – Gráfico dos parâmetros analisados
agrupados pela profundidade de cada lagoa.

Conclusões
Através da análise de espécies químicas de amostras sob condições lacustres, é possível descrever a evolução
ambiental que o ecossistema vem sofrendo desde que sejam coletados perfis testemunhados nos locais desejados. Com a
Análise de Componentes Principais, foi possível averiguar que dois sistemas aquáticos vizinhos, sendo um perene e
outro temporário, que possuem a mesma base litológica, podem sofrer diferenciações evolutivas quanto ao material que
permanece depositado em seu interior. As separações em grupos de maior variância mostraram que, dependendo das
condições físico-químicas presentes em cada lagoa, ocorrem dois tipos de minerais argilosos, um com maior capacidade
de adsorção na Lagoa da Viração e outro com características pedogenéticas mais oxidantes e de maior lixiviação na
Lagoa Pequena. Esses resultados indicam que as afinidades geoquímicas se fazem mais evidentes quando se comparam
perfis em ambientes próximos com a mesma origem litológica, neste caso a Planície da Viração, que abriga as duas
lagoas estudadas. Comparando resultados e compondo uma descrição mais detalhada da evolução de ecossistemas
isolados, é possível estabelecer uma melhor compreensão do processo evolutivo a que um ambiente foi submetido,
modelando-se desta forma uma referência de um sítio insular não impactado pela presença humana.
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ABSTRACT
This work represents a preliminary provenance study on the Serra Azul Formation, situated on Paraguay Belt, based on
K-Ar ages on volcanic clasts recovered from diamictites and on Sm-Nd TDM ages carried out on whole rock samples from
terrigenous rocks that constitute this formation, which was deposited during the late Ediacaran glaciation and ice melting.
The results suggest that the provenance of the sediments that fill the basin is diversified, with sources that range from
Neoproterozoic to Mesoproterozoic ages.
Key-words: provenience, Paraguay Belt, Ediacaran
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, muitos pesquisadores vêm se
interessando pela Faixa de Dobramentos Paraguai, o que
tem aventado importantes descobertas, como a existência
de ao menos dois eventos glaciais importantes, sendo o
mais antigo representado pela Fm. Puga, correlacionada à
Glaciação Marinoana (Nogueira et al., 2003; Alvarenga et
al., 2004), e a mais jovem, denominada Fm. Serra Azul,
correlacionada à Glaciação Gaskiers (Figueiredo et al.,
2006; Alvarenga et al, 2007). Estas descobertas muito
colaboram com o entendimento do paleoambiente e
paleoclima reinante na Terra durante este período tão
enigmático que antecede a Explosão de Vida Cambriana.
Além disso, a participação da Faixa Paraguai na formação
do Supercontinente Gondwana, durante o Ciclo Brasiliano,
parece ter ocorrido tardiamente em relação às demais faixas
de dobramentos brasileiras, possivelmente durante ou após
a deposição da Formação Serra Azul. No entanto, esta
unidade ainda não possui um estudo de proveniência que
poderia determinar possíveis mudanças na fonte dos
sedimentos durante sua deposição, seja devido à glaciação e
degelo ou ao fechamento do mar pré-existente.
GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL
A Faixa Paraguai está geologicamente situada na borda
sudeste do Craton Amazônico (Fig. 1) e é composta de
rochas sedimentares depositadas numa margem passiva,
durante o Neoproterozóico. Estas sucessões foram
deformadas na fase final da Orogênese Brasiliana/PanAfricana.
Na porção mais basal da Faixa Paraguai encontra-se o
Grupo Cuiabá (figura 1) formado, da base para o topo, por
filitos ricos em matéria orgânica e metadolomitos,
sobrepostos por metassedimentos glaciomarinhos e
turbidíticos, como diamictitos, conglomerados, arenitos e
folhelhos (Alvarenga e Trompette, 1992). Esta sucessão
grada lateralmente para as formações Bauxi e Puga (Fig. 1).
A Formação. Bauxi é representada por diamictitos
intercalados com camadas de siltitos, quartzitos e

conglomerados, depositados sob influência glacial. A
Formação Puga é composta principalmente de diamictitos
depositados na área cratônica e correlacionados à glaciação
Marinoana (Nogueira et al., 2003; Alvarenga et al., 2004;
Trindade et al., 2004), embora idades radiométricas não
sejam disponíveis para esta unidade.
A Formação. Puga é sobreposta por cerca de 1300 m
de carbonatos do Grupo Araras, que foi dividido em duas
formações por Almeida (1964): Formação Guia, composta
de aproximadamente 250 m de calcário e calcário argiloso
laminado, depositados em ambiente de plataforma
moderadamente profunda (Nogueira et al., 2003),
sobreposta pela Formação Nobres, com cerca de 800 m de
dolomitos depositados em plataforma rasa.
Sobreposta ao Grupo Araras, foi recentemente descrita
a Formação Serra Azul (Figueiredo et al., 2006; Alvarenga
et al., 2007). Esta unidade litoestratigráfica é composta, da
base para o topo, por cerca de 70 m de diamictito maciço,
depositado em ambiente glacial, seguido de 200 m de
argilito-síltico laminado, que marca a subida do nível
relativo do mar (Figueiredo et al., 2004), com ocorrência de
camadas lenticulares de calcário, com ca. de 12 m de
espessura, próximo ao topo. Acima da ocorrência de
calcário, iniciam-se intercalações de lâminas e camadas de
areia fina, que se tornam mais freqüentes e espessas a
medida que se aproximam do contato com a Formação
Raizama.
A unidade superior da faixa consiste das rochas
siliciclásticas do Grupo Alto Paraguai (Fig. 1), dividido em
duas formações geológicas: formações Raizama e
Diamantino. A Formação. Raizama é composta de
conglomerados, arcóseos e arenitos, depositados em águas
epineríticas, pouco profundas, e ambiente dominado por
marés, durante subsidência lenta e contínua (Almeida,
1964). A Formação Diamantino é constituída por folhelhos
vermelhos, siltitos e arcóseos, depositados durante o
soerguimento de porções mais a sudeste, que gerou uma
bacia sucessora com influência marinha e continental tipo
molassa (Hennies, 1966).

Figura 1: Mapa geológico regional da Faixa Paraguai em Mato Grosso (modificado de Alvarenga & Trompette, 1993),
indicando as seções selecionadas para este estudo.

PROCEDIMENTOS QUIMICO-ANALÍTICOS
Análises isotópicas Sm-Nd
Foram selecionadas 9 amostras, entre pelitos e matriz
de diamictitos da Fm. Serra Azul, para determinação de
idades Sm-Nd TDM. As análises isotópicas de Sm-Nd foram
realizadas em cerca de 50 mg de amostra pulverizada,
através da digestão ácida com HF, HNO3 e HCl. Após a
completa dissolução, Sm e Nd foram purificados através da
técnica de troca iônica em duas etapas. Durante a primeira
etapa, estes elementos foram separados dos demais
elementos terras raras, usando resina RE Spec. Na segunda
etapa, os elementos Sm e Nd foram separados utilizando
uma coluna de resina LN Spec. As razões isotópicas de Sm
e Nd foram medidas em espectrômetro de massa
multicoletor Finnigan MAT-262.
Análises isotópicas K-Ar
Idades radiométricas K-Ar foram determinadas em 3
amostras de clastos vulcânicos recuperados dos diamictitos.
As amostras dos clastos tiveram suas partes externas
retiradas, sendo o núcleo inalterado de cada clasto
cominuído e peneirado, obtendo-se uma fração com
granulometria entre 0,42 e 0,250 mm. Metade desta fração
foi pulverizada em almofariz de ágata para análise de K,
enquanto que a fração mais grossa foi destinada à
determinação de Ar. No procedimento para determinação
do K, a amostra, pesada em béquer de PFA Savillex®,

sofreu digestão ácida com H2SO4, HF e HNO3, conjugadas
com processos de aquecimento brandos e severos. A
solução obtida foi filtrada, adicionada de uma solução de
lítio (Li) e analisada por fotometria de chama. No
procedimento para a determinação do Ar, a amostra foi
pesada em cadinho de molibdênio. A extração do Ar foi
realizada através de fusão, em forno de indução acoplado à
linha de extração de ultra-alto-vácuo e purificada em duas
etapas, sendo a primeira através de reações de oxi-redução
com cobre metálico, óxido de cobre a 450ºC e um
dessecante. Na segunda etapa, foi submetida à reação de
absorção com titânio metálico de 800ºC à 25ºC. A amostra
purificada foi coletada em ampola e analisada em
espectrômetro de massas.
RESULTADOS
As amostras selecionadas para o estudo pelo método
Sm-Nd foram coletadas ao longo da estratigrafia da Fm.
Serra Azul em três locais distintos (Fig. 1), sendo dois no
flanco sul da Sinclinal Serra Azul (Marzagão, MT) e um na
reserva ambiental da Cimenteira Tocantins (Nobres, MT).
Já os clastos recuperados dos diamictitos foram coletados
apenas no flanco sul da Sinclinal Serra Azul (seção 1).
Na seção 1 (Fig. 1 e 2), situada na região da Serra
Azul, foram obtidas idades modelo Sm-Nd TDM ,baseadas
no modelo de DePaolo (1981), entre 1,6 e 1,9 Ga, com
valores de εNd(t=582Ma) negativos, variando de -6,7 a -9,5 ao
longo da sucessão. Resultados semelhantes foram

observados nas rochas da seção 2, com valores de εNd
entre -7,6 e -9,5, e idades TDM variam de 1,6 a 1,8
Ga. Nas proximidades da cidade de Nobres, na seção 3, as
amostras coletadas forneceram idades TDM entre 1,6 e 2,0
Ga com valores de εNd(t=582Ma), igualmente negativos, entre 6,7 e -8,6.
As idades radiométricas K-Ar foram obtidas em clastos
recuperados dos diamictitos que compõem a base da seção
1. Os clastos analisados são representados por diabásio e
riolitos porfiríticos, e as idades obtidas variam de 730 Ma a
1,2 Ga.
(t=582Ma)

Figura 3. Sucessão estratigráfica da Formação Serra Azul
indicando as idades Sm-Nd TDM das amostras analisadas.
Figura 2. Gráfico apresentando as idades modelo SmNd TDM em relação ao ε Nd das amostras analisadas.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Estas rochas da Formação Serra Azul foram
depositadas na margem sudeste do Cráton Amazônico (Fig.
1) durante o Ediacariano, por processos glaciais e de
deglaciação que costumam misturar uma ampla variedade
de tipos de rocha, de diferentes idades, expostas em áreas
bastante extensas.
Neste contexto, as rochas analisadas mostraram idades
Sm-Nd TDM variando entre 1,6 a 2,0 Ga e εNd(t=582Ma)
negativos oscilando entre -6,7 e -9,5 (Fig. 2). Estes
resultados correspondem a uma idade modelo de mistura
das diversas fontes que contribuíram no preenchimento da
bacia e evidenciam que as fontes dos sedimentos são
predominantemente de idades paleo- e mesoproterozóicas,
com um período considerável de residência crustal. No
entanto, as idades K-Ar obtidas nos clastos recuperados
mostraram a contribuição de fontes mais jovens, como um
riolito porfirídico e um diabásio de idade Steniana e outro
riolito porfirídico de idade Criogeniana.
Pode-se observar que durante a fase glacial
(diamictitos) há uma contribuição maior de fontes mais
jovens (Fig. 3), enquanto que os sedimentos depositados
durante a deglaciação possuem uma maior contribuição de
fontes mais antigas, talvez como resultado da transgressão
marinha que atinge porções mais internas do
paleocontinente. Também é possível notar que há pouca
diferença entre as idades TDM da região de Nobres e a
região da Serra Azul, mostrando pouca variação na
contribuição das fontes para estas áreas. Comparando as

sucessões, nota-se que na fase transgressiva (argilitos
vermelhos) há um predomínio de fontes mais antigas na
região da Serra Azul em relação à Nobres, enquanto que na
fase de mar alto (argilito cinza), o predomínio das fontes
mais antigas passa a ser na região de Nobres, em relação à
Serra Azul.
Considerando que a Formação Serra Azul tenha se
depositado ainda numa margem passiva, antes do
desenvolvimento da Faixa Paraguai, é bastante provável
que as rochas fontes pertençam somente ao paleocontinente
(Cráton Amazônico). No entanto, considerando uma
deposição durante o desenvolvimento da Faixa Paraguai a
bacia receberia contribuições não só do Cráton Amazônico,
mas também de rochas situadas em áreas soerguidas.
Os dados geocronológicos existentes dos terrenos e
províncias do Cráton Amazônico que variam em idade de
cristalização de 1,0 Ga a mais de 2,5 Ga, possuindo
litologia bastante diversificada, com rochas máficas a
félsicas e metassedimentares. Pela paleogeografia, os
terrenos mais próximos das seções analisadas e, portanto,
com maior potencial de contribuição para a bacia no local
estudado seriam as províncias Rio Negro-Juruena (1,5 a
1,8), Ventuari-Tapajós (1,8 a 1,9) e Rondoniana-San Inácio
(1,3 a 1,5), todas situadas mais ao sul do Cráton
Amazônico. A Província Rio Negro-Juruena, em especial,
consta de uma sucessão de arcos magmáticos com intensa
ocorrência de granitos e migmatitos, principalmente em sua
parte sul, justificando a tendência negativa do εNd adquirido
para a seqüência glacial estudada. As idades de
cristalização das rochas da Província Rio Negro-Juruena
variam entre 1,8 e 1,55 Ga (Tassinari & Macambira, 1999),
sendo que duas unidades cristalizadas há 1,59 Ga, o
Batólito Santa Cruz e o Gnaisse São Domingos, apresentam

idades Sm-Nd TDM de 2,05 Ga (Ruiz, 1992), bastante
similares às idades Sm-Nd TDM encontradas nas seções
estudadas. De acordo com estes dados, é provável que as
rochas analisadas tenham recebido uma contribuição maior
de rochas-fontes situadas na Província Rio Negro-Juruena
com contribuições subordinadas de rochas pertencentes às
províncias Ventuari-Tapajós, a leste, e Rondoniana-San
Inácio, a oeste.
No entanto, as idades K-Ar mais jovens obtidas nos
clastos evidenciam um riolito criogeniano ainda não
descrito no Cráton Amazônico. Além do craton, existe a
possibilidade de contribuição para a bacia de rochas-fontes
expostas pelo soerguimento da Faixa Araguaia e Arco de
Goiás mais a leste.
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Abstract
This work aims to show the influence of the pluvial waters in the mineralogical system of the
Piranema sedimentary aquifer, by the monitoring of four sand mining pits waters of Seropédica-Itaguaí
Sand Mining Region. The use of the WATEQ4F program, which calculates the Saturation Index (IS)
between the groundwater/sediments system, helps to understand the aquifer mineral transformation along
the pluviometric regime of the region. The results show the possible mineral in equilibrium with the ions
in the water and the dilute of the ions in wet season and concentration in the dry one, besides helps to
understand the source of some aquifer materials, in the case, the clay minerals.
Key words – Piranema aquifer/clay mineral/ Saturation Index
1-Introdução
O município de Seropédica se localiza geologicamente na bacia sedimentar quaternária de
Sepetiba, caracterizada por sedimentos inconsolidados de ambiente aluvionar, apresentando fácies fluvial,
flúvio-marinho e flúvio-lacustre, sobrepostas ao arcabouço pré-cambriano. Devido às suas características
geológicas, a região apresenta como principal atividade sócio-econômica a mineração de areia (Distrito
Areeiro de Seropédica-Itaguaí), a qual abastece cerca de 70% da construção civil da região metropolitana
do Rio de Janeiro. A extração de areia se dá através da retirada das camadas superficiais dos depósitos
arenosos, fazendo com que a superfície freática do aqüífero livre Piranema aflore, preenchendo as cavas
resultantes. A abertura das cavas de extração de areia promove mudanças nas características físicoquimicas das águas, resultando na acidificação das mesmas. Tal acidez tem sua origem relacionada à
oxidação de sedimentos reduzidos presentes na bacia (indicando ambiente deposicional de mangue ou
pantanoso), possuindo em sua composição sulfetos (piritas neo-formadas e gás sulfídrico), resultando em
baixos valores de pH (que varia entre 5 e 4, podendo atingir pH 3) e altas concentrações de sulfato
(Marques, 2006).
Portanto, tais processos implicam em um ambiente geoquímico peculiar, destacando-se o
processo intempérico dos sedimentos, que, por sua vez, terá nas águas pluviais o fator preponderante de
sua intensidade. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a influência da pluviosidade nas
características mineralógicas do aqüífero Piranema, dado o monitoramento da água de quatro cavas de
extração de areia no período de novembro de 2003 a novembro de 2005.
2 – Resultados e discussão
A Tabela 1 mostra as concentrações médias dos principais íons presentes nas águas das cavas no
período de estiagem e no período de chuvas (dados de pluviosidade apresentados na Figura 1). A partir
destes valores, foi utilizado o programa WATEQ4F (Ball et al., 1987), o qual gera informações sobre as
espécies minerais presentes no aqüífero, segundo a composição de suas águas, ou seja, seria o princípio
de equilíbrio no sistema água-sedimentos. Tal princípio se define pelo Índice de Saturação (IS) da
solução, que, por sua vez, é definido como logaritmo da razão do Produto da Atividade Iônica (PAI) e a
Constante de Equilíbrio da Reação (K) entre dois componentes presentes na água
IS = log(PAI/K)
Logo, se IS=0, diz-se que a solução está saturada nos componentes analisados; se IS<0, a solução está
subsaturada nos componentes analisados; e se IS>0, a solução está supersaturada nos componentes
analisados. Sabendo que todos os cálculos são dependentes de variáveis físico-quimicas do sistema em
questão, no caso, a temperatura (média de 27,25°C), pH (média de 4.45) e Eh (média de 0,55 V) da água
analisada.
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Figura 1 – Precipitação pluviométrica no período amostrado.
Os minerais possivelmente em equilíbrio a partir da química das águas estão apresentados na
Tabela 2. Devido a grande quantidade de espécies minerais indicadas pelo programa, serão somente
mostradas as de maior importância. É notável o grande número de espécies de filossilicatos, destacandose os argilo-minerais (aproximadamente 30 espécies), condicionada, justamente, pela composição
mineralógica do aqüífero, a qual é constituída, segundo Berbert (2003), por aproximadamente 14% de
feldspatos, não especificando a porcentagem de k-feldspatos e plagioclásios. Tendo em vista que a acidez
das águas age como um “catalisador” do intemperismo dos sedimentos, até mesmo o mineral quartzo
(com cerca de 90% da fração areia – Berbert, 2003), representante mais comum dos minerais resistatos,
apresenta suas espécies secundárias, aqui representadas pelos minerais calcedônia, sílica gel, sendo esta
última apresentada no estado coloidal, dado ratificado pela faixa de pH encontrada nas cavas. Há também
a possível presença de cristobalita indicada pelo programa, este, porém, como mineral primário.
A faixa de pH supracitada também favorece a ampla formação de espécies de Al, íon de
destaque nas cavas pela alta concentração observada (atingindo 14 mg.L-1 – Marques et al, 2005), os
quais se dividem nos aluminossilicatos, como antes mencionado, nos hidróxidos e nos sais complexos de
SO42-. Dentre os destaques dos aluminossilicatos estão as espécies mais corriqueiras de argilominerais,
montmorillonita, caolinita e ilita, além de allofana, beidelita, halloysita e annita (grupo da biotita); e os
minerais primários ortoclásio, albita e muscovita. Os hidróxidos apresentam a gibbsita tanto na forma
cristalina quanto na microcristalina (Al(OH)3), além da boehmita. O único representante dos sais
complexos entre Al e SO4 é o mineral alunita.
Já para as espécies de Fe, se apresentam a magnetita e maghemita, com a última espécie
originada a partir da oxidação topotactica (desarranjos atômicos internos do mineral, podendo haver
ganho ou perda de material) da magnetita, a qual compõe parte significativa dos minerais traços presentes
nos sedimentos (cerca de 40% dos minerais traços). O programa não indicou nenhuma espécie para Mn,
podendo se dever à grande mobilidade deste em relação ao Fe em ambiente oxidado, não possibilitando a
formação efetiva de uma espécie mineral (Brockamp, 1976).
Na Tabela 2 são também mostrados os índices de saturação nos períodos de chuvas e estiagem. É
notável que a totalidade dos minerais indicados pelo programa aumentam o IS no período de seca,
obviamente devido a maior concentração destes íons na água, favorecendo a maior formação de
precipitados no aqüífero. Alguns minerais, tais como montmorillonita-BF (Belle Fourche), caolinita,
calcedônia, cristobalita, magnetita e annita, mostram valores de supersaturação (IS>0) já no período de
estiagem, ou seja, seus componentes se encontravam em abundância na água, enquanto que os demais
partiam de valores negativos no mesmo período. Isto se deve a composição dos sedimentos do aqüífero,
na qual as variedades de sílica provêm do mineral quartzo, com grande abundância nos sedimentos; a
magnetita e annita são as principais espécies dos minerais traços do aqüífero. Este último mineral se
destaca pelo alto valor de IS (42,96 no período chuvoso e 46,02), indicando que esta espécie possa ser o
primeiro mineral a se decompor pelo intemperismo químico.
Com relação aos argilominerais montmorillonita-BF e caolinita, há uma questão a ser levantada
quanto a fonte destes minerais. Obviamente, estes são originados da decomposição dos feldspatos sob o
intemperismo químico. Entretanto, não se sabe da porcentagem de argilominerais que são originados na
área-fonte (e que foram posteriormente depositadas na bacia) e a porcentagem que foi originada dos
sedimentos já na bacia (argilominerais “intraformacionais”). Ao analisarmos o IS dos minerais primários
k-feldspato e albita, percebe-se que seus componentes na água das cavas se encontram constantemente em
subsaturação, apesar de aumentarem significativamente do período chuvoso para a estiagem. Pode-se
interpretar, então, que os argilominerais que se encontram supersaturados no aqüífero foram transportados
da área-fonte (Serra das Araras), já que os feldspatos não indicam altos valores de IS. Por se tratar de uma
bacia sedimentar recente (bacia quaternária), os sedimentos se encontram ainda num estágio de
intemperismo incipiente. O mineral annita, uma variedade de biotita, a qual possui altos valores de IS,
juntamente com os feldspatos, poderia corroborar a hipótese da formação de argilominerais dentro da
própria bacia, contudo, esta se trata de um mineral traço nos sedimentos do aqüífero.

Tabela 1 – Valores médios das concentrações (ppm) dos íons analisados, pH, temperatura e precipitação pluviométrica no período de
chuvas e estiagem.

Chuvas
Estiagem

Ca2+
3.32
5.84

Mg2+
2.06
3.12

Na+
31.48
39.19

K+
3.40
4.48

Fe (2,3)
0.15
0.16

Mn2+
0.31
0.31

Al3+
0.17
3.55

SiO2
23.29
25.32

SO4235.27
18.58

pH
4.28
4.61

T(°C)
29.35
24.68

PPT
141.83
69.37

Tabela 2 – Principais minerais indicados pelo programa WATEQ4F, suas reações e índices de saturação (IS) nos períodos de chuva e
estiagem.

Minerais

Reações

IS - Chuvas

IS - Estiagem

KAl3Si3O10(OH)2+10H+ = K++3Al3++3H4SiO4°

-0,29

6,44

K0.5Mg0.25Al2.3Si3.5O10(OH)2+11.2H2O =
0.6K++0.25Mg2++2.3Al(OH)4-+3.5H4SiO4°+1.2H+

-5,41

-0,03

Caolinita

Al2Si2O5(OH)4+6H+ = 2Al3++2H4SiO4°+H2O

0,66

4,90

Beidellita

(Na,K,1/2Mg)0.33Al2.33Si3.67O10(OH)2+12H2O=
0.33(Na,K,1/2Mg)++2.33Al(OH)4-+3.67H4SiO4°
+2H+

-1,96

3,20

Al(OH)3+3H+ = Al3++3H2O

-0,60

1,43

Ca0.17Al2.33Si3.67O10(OH)2+12H2O=0.17Ca2++
2.33Al(OH)4-+3.67H4SiO4°+2H+

-2,22

2,94

Calcedônia

SiO2+2H2O = H4SiO4°

0,09

0,18

Cristobalita

SiO2+2H2O = H4SiO4°

0,12

0,22

Sílica gel

SiO2+2H2O = H4SiO4°

-0,44

-0,35

Al(OH)3+3H+ = Al3++3H2O

-3,25

-1,26

Allophana

[Al(OH)3] (1-x)[SiO2] x+(3-3x)H+=
(1-x)Al3++xH4SiO4°+(3-5x)H2O

-1,29

-0,47

Halloysita

Al2Si2O5(OH)4+6H+ = 2Al3++2H4SiO4°+H2O

-4,35

-0,16

Alunita

KAl3(SO4)2(OH)6 = K++3Al3++2SO42-+6(OH)-

-0,25

4,54

Boehmita

AlOOH+3H+ = Al3++2H2O

-1,01

0,95

Magnetita

Fe3O4+8H+ = 2Fe3++Fe2++4H2O

4,78

6,91

Maghemita

Fe2O3+6H+ = 2Fe3++3H2O

-1,27

0,77

KFe3AlSi3O10(OH)2+10H2O=K++3Fe2-+Al(OH)4+3H4SiO4°

42,92

46,02

KAlSi3O8+8H2O = K++Al(OH)4-+3H4SiO4°

-4,73

-2,02

NaAlSi3O8+8H2O = Na++Al(OH)4-+3H4SiO4°

-6,06

-3,42

(H,Na,K)0.28Mg0.29Fe3+0.23Al1.58Si3.93O10(OH)2+10.04H2O=
0.28(H,Na,K)++0.29Mg2++0.23Fe3++1.58Al(OH)4+3.93H4SiO4°

0,28

3,88

Muscovita
Ilita

Gibbsita (c)
Montmorillonita-Ca

Al(OH)3 (amorfo)

Annita
K-feldspato
Albita
Montmorillonita-BF

3-Conclusão
O presente estudo revelou as possíveis formas de ocorrências minerais do aqüífero, seja mineral
primário ou secundário, segundo os cálculos do índice de saturação (IS) dos íons presentes nas águas das
cavas de extração. Esta se mostrou uma ferramenta útil para monitoramento das transformações
mineralógicas de um aqüífero, no caso sedimentar (aqüífero livre), no qual depende essencialmente das
águas pluviais para que haja tais transformações, seja para estudos de caracterização ou contaminação.
Outra característica importante deste estudo foi a utilização do IS para revelar a fonte de determinados
materiais do aqüífero, no caso deste estudo, os argilominerais.
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Avaliação da contribuição das fontes antropogênicas e naturais na composição iônica das precipitações
atmosféricas do município de Rio Grande, RS.
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Abstract
Ions geochemical behavior on the atmospheric precipitation was characterizaded at the Rio Grande, focusing on
the local anthropic contamination assessment. Sampling was performed with bulk and automatic samplers settled at the
industrial, urban and rural areas. Samples were collected from June of 2004 to February of 2005. NO3-,PO43-, SO42-, Cl-,
F-, NH4+, Na+, K+, Ca2+ and Mg2+ were analized by ionic liquid chromatography. Additional determined parameters
were: total volume, pH, Eh, conductivity and alkalinity. A number of 93 bulk and 5 humid precipitation samples were
accepted by ionic balance criterion. Ions that presented high average values were: Cl-, Na+, NH4+, Ca2+ and F-. Results
interpretation was done by multivariate statistic analysis. Three groups were identified: mainly anthropic (NH4+, PO43-,
SO42-, Ca2+, F-, K+ and NO3-); lightly anthropic influence (Mg); none or lightly anthropic influence (Cl- e Na+) which
represents marine natural sources. The proportion ratios of natural and anthropic ions showed that NH4+, PO43-, Ca2+, F-,
NO3-, SO42- and K+ are essentially from anthropic origin; Mg2+ has little anthropic influence and Cl- has no anthropic
influence. The industrial park is the main source of anthropic ions for the local atmosphere, namely the fertilizer
factories.
Key Words: precipitation chemistry; atmospheric pollution; ion chromatography.
Introdução
A composição química da precipitação atmosférica é influenciada tanto por fontes antropogênicas quanto
naturais. Entre os últimos pode ser citado o vulcanismo, a ressuspenssão de material da superfície do solo, os aerossóis
marinhos. Em regiões industriais influenciadas pelas fortes fontes naturais existe o problema de avaliação da
contribuição das emissões industriais na contaminação da atmosfera.
A cidade de Rio Grande apresenta poluição atmosférica devido a um grande complexo industrial-portuário
instalado próximo às regiões urbanizadas da cidade. Nesta região ocorrem eventos de chuva ácida (Mirlean et al.,
2003). Em estudos anteriores foi verificado que, em alguns eventos, os teores de dióxido de enxofre e a concentração de
particulados totais em suspensão (Vanz, 2000) ultrapassam os padrões de qualidade do ar. Além disso, foi observada
uma alteração na composição iônica das águas subterrâneas da região (Mirlean et al., 2005), a qual foi atribuída as
emissões das indústrias de fertilizantes através da precipitação e da lixiviação direta dos depósitos dos produtos e
matérias-primas utilizados na produção. O enriquecimento de fluoretos na atmosfera foi verificado por Mirlean et al.
(2002) avaliando a contaminação na água subterrânea a na precipitação atmosférica da região.
no entanto permanece o problema da quantificação da contribuição efetiva das indústrias na composição química
das precipitações nas diferentes zonas da cidade, devido à intensa influência atmosférica marinha. O presente estudo
teve como objetivo principal a determinação da razão de input de fonte natural (spray marinho) e fontes antropogênicas
(emissões industriais) na contaminação das precipitações atmosféricas. Este mesmo problema verifica-se para a maioria
dos centros industriais do Brasil localizados em zona litorânea.
Metodologia
Para a realização das amostragens, foram instalados 10 coletores distribuídos na região industrial, urbana e rural
do Município de Rio Grande (Fig. 1). Os pontos amostrais foram escolhidos em função das características antrópicas e
naturais, como os aerossóis marinhos, e a relação com as direções dos ventos. Assim as amostragens possibilitaram uma
abordagem mais específica do comportamento dos íons na atmosfera, levando em conta o zoneamento da cidade. Foram
efetuadas amostragens de precipitação total, em todos os pontos utilizando-se coletores do “tipo bulk” e,
adicionalmente, amostragens de precipitação úmida, com um amostrador automático, instalado no Campus da
Universidade – ponto 1 (fig. 1). O coletor automático foi utilizado a fim de verificar a eficiência das amostragens feitas
pelo coletor “tipo bulk”, que está exposto também à deposição seca.
As amostragens foram feitas logo após cada evento chuvoso, e as amostras sempre foram imediatamente
recolhidas e levadas ao laboratório para serem imediatamente processadas. O período de amostragem foi de junho de
2004 a fevereiro de 2005. Os funis e os frascos coletores foram lavados com detergente Extran® MA 3 (Merck), isento
de fosfato, enxaguados por cinco vezes, uma vez com água destilada, e uma última vez com água deionizada. O
material de estocagem das amostras, assim como a vidraria utilizada seguiu os mesmos cuidados de limpeza. Para
garantir a integridade das amostras, realizaram-se medidas de condutividade e de cromatografia na água de lavagem do
funil. Após cinco enxágües consecutivos recolheu-se a última porção (branco) e o funil foi considerado limpo até que
sua condutividade se igualasse à da água deionizada e nenhum sinal fosse encontrado nos cromatogramas.

Depois de medido o volume total recolhido por cada coletor, determinou-se as variáveis pH e condutividade em
amostras não filtradas. Uma alíquota de 100 mL foi retirada para análise de alcalinidade que foi feita por titulometria de
neutralização. Em seguida, as amostras foram filtradas a vácuo, com filtro de éster de celulose (0,2 µm) e separadas em
duas novas alíquotas, uma para cátions e outra para ânions para posterior análise por cromatografia iônica.
A concentração das principais espécies iônicas foi determinada através do método de cromatografia iônica
líquida por detecção de condutividade, utilizando um equipamento Metrohm®. Os íons analisados foram os ânions :
nitrato (NO3-), fosfato (PO43-), sulfato (SO42-), cloreto (Cl-) e fluoreto (F-); e os cátions: amônio (NH4+), sódio (Na+),
potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+). As condições analíticas para a determinação de cátions foram: coluna
Metrosep C2-100 (4,0x100 mm) de sílica gel, como fase móvel foi utilizada solução eluente de 4 mmol L-1 de ácido
tartárico e 0,75 mmol L-1 de ácido dipicoínico. O volume injetado foi de 100 μL com fluxo médio de 1,0 mL min-1. O
tempo de retenção para Na+ , NH4+, K+, Ca+2 e Mg+ foi de 3,44; 3,85; 5,32; 8,47 e 11,78 minutos, respectivamente. Para
ânions foi utilizada coluna simples Metrosep A Supp 5-100 (4,0x100 mm) de álcool polivinil com supressão química.
Como fase móvel foi utilizada solução eluente de 1,7 mM de NaHCO3 e de 18 mM de Na2CO3. O volume injetado foi
de 100 μL, com fluxo médio de 0,66 mL min -1. O tempo de retenção para os íons F-, Cl-, NO3-, PO43- e SO42- foi de
2,54, 3,85, 6,77, 8,30 e 9,71 minutos , respectivamente. As concentrações foram determinadas por meio de curva de
calibração na faixa de 0,1 a 10 ppm para cátions e de 0,01 a 10 ppm para ânions.

Figura 1 - Mapa da região de estudo com a localização dos pontos de amostragem das precipitações atmosféricas e das
zonas urbana, industrial e rural.
Resultados e Discussão
As principais espécies iônicas encontradas nas nove estações de estudo apresentaram a seguinte ordem de
concentração: Cl- > Na+ > NH4+ > Ca2+ > F- > Mg2+ > SO4 -2 > K+ > NO3- > PO43- > H+.
Os valores do pH ao longo do período variaram de ácido a alcalino (3,9 - 8,61), porém a média esteve muito
próximo do valor de uma atmosfera em equilíbrio com CO2, efeito atribuído a influência alcalinizante de origem
marinha. Mesmo assim são observados eventos que podem ser classificados como de chuva ácida, tal como já
verificado por Mirlean et al. (2003).
As elevadas concentrações dos íons Na+ e Cl- evidenciam um importante efeito marinho. Por outro lado, os
elevados teores em F-, SO42-, PO43-, Ca2+ e K+ apresentam um comportamento diferenciado e diretamente relacionado
com as indústrias de fertilizantes e atividades do complexo industrial-portuário da cidade de Rio Grande. Quanto ao
comportamento do íon NO3-, constatou-se que há fontes consideráveis no parque industrial, onde ocorreram as maiores
concentrações para esse ânion. Seu comportamento se diferencia dos demais íons, portanto, pode ser atribuído a fontes
diferenciadas.
A figura 2 apresenta a concentração de ânions ao longo do tempo de estudo para os pontos 1 e 6. As estações
próximas das indústrias de fertilizantes (ponto 6) apresentaram os maiores teores especialmente dos íons F-, NH4+,
SO42-, Ca2+ Mg2+ > K+.
Os elevados teores de Cl- e Na+ na região de maior impacto (estação 6) são atribuídos, principalmente a
condensação e fixação de contaminantes de origem local em aerossóis de origem marinha.
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Figura 2 - Concentração de ânions ao longo do período de amostragem na estação 1 (FURG) e na estação 6 – Campo
(zona industrial) próximo às indústrias de fertilizantes.
Para análise integrada dos dados foi utilizada análise de componentes principais (ACP), que permite reunir todas
as informações por vezes dispersas, e ao mesmo tempo para melhor analisar as inter-relações da totalidade das
variáveis. Os resultados da ACP resultaram na escolha de três fatores ou componentes principais que juntos representam
77,4 % da variância total. A figura 3 apresenta uma projeção tridimensional dos três fatores.
O primeiro fator possui 57,6 % da variância total, sendo integrado pelo F-, SO4-2, PO43-, NH4+, K+ e Ca2+ que reúne o
grupo de íons controlados pelas emanações das indústrias de fertilizantes e atividades associadas; juntamente com o Cle Na+ que representam o efeito marinho. O segundo fator representa 10,9 % da variância total e é integrado pelo NO3-.
O comportamento diferenciado indica que esse íon tem fontes antropogênicas especificas locais, atribuindo-se como
fonte principal o consumo de combustível fóssil associada às atividades portuárias, devido movimentação de navios e
caminhões na região. O terceiro fator é constituído pela alcalinidade, explicando 8,9 % da variância total. Esse fator
representa o processo da influência marinha na região.
O Mg2+ e o H+ não integram aos três fatores estudados, pois mostram comportamentos complexos e dependentes
da oscilação das fontes contaminantes locais de natureza continental e as fontes naturais de origem marinha.

Figura 3 - Projeção tridimensional dos fatores 1, 2 e 3 da análise de componentes principais dos íons na água das
precipitações atmosféricas.
Para melhor caracterizar o nível de impacto ambiental na composição química das precipitações foi realizado o
cálculo dos valores dos íons em relação aos seus teores considerados naturais, representados pela fonte de origem
marinha. O Na+ é um íon freqüentemente empregado como referência, sendo usado para o cálculo da influência marinha
na atmosfera de áreas continentais (Tanner, 1999; Thepanondh et al., 2005). Pela dificuldade de se identificar e
quantificar fontes de Na+ em centros urbanos e na falta de outros elementos de referência, adotou-se esse cátion como
um traçador do efeito marinho. Para o cálculo do excesso dos íons, ou seja, a contribuição de origem não-marinha,
representado por Xexc, foi utilizada a seguinte fórmula:
Xexc = [X] amostra –([Na]amostra . [X]marinho) / [Na+]marinho

A figura 4 apresenta as concentrações dos íons em excesso, e o percentual em excesso na precipitação, de três
estações de coleta com diferentes tipos de impacto sobre a atmosfera. A fração não marinha corresponde aos teores de
origem continental e de origem contaminante das atividades urbanas e industriais. A estação 1 representa a área urbana,
a estação 6 exatamente no setor industrial da cidade e a estação 9, na zona rural, longe da zona considerada impactada.
Estação 1 (Urbano)
-

F
ClNO3PO4-3
SO42NH4+
K+
Ca2+
Mg2+

mEq.L-1
0,003587
0,07398
0,01276
0,00040
0,00484
0,02715
0,006754
0,010743
0,009713

Íon exc
0,00358
0,00473
0,01276
0,00040
0,00308
0,02715
0,00551
0,00946
0,00292

Estação 6 (Industrial)
% exc mEq.L-1
99,82 0,20795
6,40 0,34830
100 0,01197
100 0,06783
63,66 0,10662
100 0,46079
81,60 0,07455
88,05 0,15355
30,04 0,06330

Íon exc % exc
0,20792 99,99
0,03046 8,75
0,01197
100
0,06783
100
0,09855 92,43
0,46079
100
0,06884 92,35
0,14766 96,16
0,03211 50,73

Estação 9 (Rural)
mEq.L-1
0,00634
0,12955
0,01132
0,00138
0,00676
0,03607
0,01176
0,01062
0,01510

Íon exc % exc
0,00633 99,87
0,03810 29,41
0,01132 100
0,00138 100
0,00444 65,63
0,03607 100
0,01012 86,04
0,00892 84,03
0,00612 40,56

Figura 4 - Concentração média, concentração média em excesso (contribuição não-marinha) e percentual em excesso
íons na precipitação, coletada nas diferentes tipos de estações.
O percentual de íons fluoreto, amônio, nitrato e fosfato estão em excesso na água da chuva de Rio Grande em
todas as estações e a concentração em excesso foi muito próxima as concentrações médias amostradas. Com exceção do
Cl- e Mg2+ a concentração em excesso do restante dos cátions e ânions foi sempre acima de 50%. As frações dos íons
em excesso ou de natureza antrópica diminuem levemente na estação 9, que se encontra afastada dos centros urbanosindustriais, mas ainda mostram que a zona rural sofre impacto das emissões industriais em função da dispersão pelos
ventos de NE.
Conclusões
Os íons F-, NO3-, PO43-, NH4+ e Ca2+ das chuvas do município de Rio Grande são essencialmente de origem
antrópica; o K+ e SO42- apresentam menor efeito como contaminantes; o Mg apresenta pouca influência antrópica e o
Cl- com muito pouca ou nenhuma influência antrópica.
As indústrias de fertilizantes destacam-se como a principal fonte contaminante de íons nas chuvas do município
de Rio Grande-RS.
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Litogeoquímica das rochas do Complexo Alcalino do Morro de São João: Novos
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Resumo
O Complexo Alcalino do Morro de São João (MSJ), localizado no município de Casemiro de Abreu, Rio de
Janeiro, é um corpo de forma circular, com área de aproximadamente 14 km2, encaixado em rochas metamórficas e
migmáticas Pré-Cambrianas pertencentes à Unidade Região dos Lagos, pertecentes ao domínio tectônico de Cabo Frio,
o que representa o último evento de embricação tectônica do orógeno Ribeira. O MSJ faz parte da série alcalina de
magmatismos registrados entre o Cretáceo e o Eoceno, denominado Província Alcalina do Sudeste. Os objetivos
principais deste trabalho consistem na apresentação dos dados litogeoquímicos de treze amostras compreendidas entre
rochas de composição gabróica alcalina e fonolítica, além da interpretação, a respeito de suas características químicas. As
análises dos dados litogeoquímicos do MSJ, mostram a bimodalidade do magma gerado, com predominância de rochas
fonolíticas de caráter alcalino. As rochas félsicas, caracterizando a fase evoluída do magma são enriquecidos em Al2O3,
K2O e Na2O, com perda de CaO, FeO (T), MgO, P2O5 e TiO2. Os elementos de terras raras possuem padrões
semelhantes, o que pode ser explicado pela semelhança iônica entre Ca e Eu. As rochas analisadas são potássicas, o que
pode especular uma associação a um carbonatito, não encontrado.
Abstract
The Morro de São João (MSJ), which is located at Casemiro de Abreu, Brazil, is an alkaline plug with 14km2
area. It compounds the Alkaline Series of Mesozoic’s Magmatism (Upper Cretaceous to Eocene) of southeastern Brazil,
The objectives of this research compounds on publication of lithogeochemichal data of thirteen samples of the MSJ that
includes nepheline-syenites, and alkaline gabbros, and their comprehension and interpretation. The data analyses show
the bi-modality of the alkaline magma, with predominance of phonolite-composition rocks. The felsic rocks, which are
the evolved phase of magma are enriched in Al2O3, K2O and Na2O, with fell of CaO, FeO (T), MgO, P2O5 and TiO2,
justified by the fractioned crystallization. The rare-earth elements had similar appearances, that could be explained for
the similar Ca and Eu size ions. The samples are K-enriched, tnat could be inferred an association with a carbonatite
comlplex, not found in the region.

Introdução, Objetivos e Metodologia.
O Complexo Alcalino do Morro de São João (MSJ), localizado no município de Casemiro de Abreu, Rio de
Janeiro, é um corpo de forma circular, com área de aproximadamente 14 km2, encaixado em rochas metamórficas e
migmáticas Pré-Cambrianas pertencentes à Unidade Região dos Lagos, pertecentes ao domínio tectônico de Cabo Frio,
o que representa o último evento de embricação tectônica do orógeno Ribeira.
O MSJ faz parte da série alcalina de magmatismos registrados entre o Cretáceo e o Eoceno, denominado
Província Alcalina do Sudeste. Esta província é caracterizada por dois alinhamentos geográficos principais de stocks
alcalinos: O primeiro orientado ENE-WSW, associado aos grandes lineamentos reativados, e o segundo, de direção
WNW-ESE definido como Lineamento Magmático Poços de Caldas-Cabo Frio de idades do Cretáceo superior ao
Terciário inferior.
Os objetivos principais deste trabalho consistem na apresentação dos dados litogeoquímicos de treze amostras
compreendidas entre rochas de composição gabróica alcalina e fonolítica, além da interpretação, a respeito de suas
características químicas. As amostras de rocha total foram analisadas pelo laboratório ACTLABS (Canadá). As técnicas
analíticas empregadas incluíram ICP-AES para os elementos maiores, os elementos traços P, S, Cl, Rb, Sr, Ba e Zr foram
analisados por fluorescência de raios-X (em pastilhas fundidas); espectrometria de absorção atômica para Mn, Mg, Na, K,
Cu, Mo, Sn e Pb; espectrometria óptica para Nb, Y, Ni e V; espectrometria de emissão com plasma induzido (ICP) para
terras raras e titulação com KMnO4 para Fe2.
Aspectos Petrográficos
A variedade de tipos de rochas no complexo alcalino é representada, principalmente, por nefelina sienitos,
shonkinitos, malignitos, pseudoleucita-nefelina sienitos, brechas magmáticas intrusivas, gabros alcalinos, fonolitos e
tinguaítos. Rochas muito escuras dominam em cerca de 40% da litologia do maciço, distribuindo-se em volta de todo o
morro em forma de blocos rolados, sendo que aparecem com mais freqüência ao longo do perímetro das bordas Sul e
Oeste. Os restantes 60% são constituídos quase que exclusivamente por nefelina sienitos que aparecem em tons claros,
predominantemente cinza claro.
A ordem relativa das diferentes fases de intrusão não pôde ainda ser totalmente deduzida com bom grau de
segurança, a não ser daquelas que se evidenciam através de uma brecha magmática em que os blocos são provenientes
das rochas escuras. Nestas brechas, os nefelina sienitos (com ou sem pseudoleucita) constituem a matriz que envolve
blocos e fragmentos das rochas melanocráticas, sendo visto em alguns locais, alguns fragmentos de rochas sieníticas. É
comum grande quantidade de diques de fonolito e/ou traquito e tinguaíto, cortando todos os outros tipos plutônicos. Os
fonolitos e os tinguaítos em certos locais são portadores de pseudoleucita.
Litogeoquímica
Segundo as análises geoquímicas de amostras do corpo alcalino, foi confirmado o padrão bimodal evidenciado
pela petrografia, conforme os estudos realizados através dos diagramas de Harker (figura 1). Dentre muitos aspectos
composicionais, a suíte de rochas ígneas do Morro de São João se caracteriza pela predominância, em geral, de K2O
sobre Na2O, caracterizando rochas potássicas. Estes álcalis, quando considerados juntos (Na2O + K2O), alcançam
valores relativamente elevados nos termos leucocráticos, tais como nefelina sienitos e álcali-feldspato sienitos,
caracterizando sua alcalinidade (Figura 2), numa suíte sub-saturada em quartzo.
Em se tratando de SiO2, este mesmo grupo de rochas reúne também os representantes intermediários e a grande
maioria das rochas básicas do Complexo, caracterizando-se, ao mesmo tempo, pela abundância de A12O3,
principalmente nas rochas félsicas. Geralmente as rochas mais ricas em A12O3 apresentam-se empobrecidas em MgO e
Fe2O3 (T). Excetuando-se A12O3 e (Na2O+K2O), a série ultrabásica é tipicamente caracterizada por valores mais
elevados de CaO, Fe2O3 (T), TiO2 e P2O5, em comparação com a série básica - intermediária. Os elementos traços, mais
especificamente, Rb, Nb, Ta e Y, que podem trazer assinaturas tectônicas de geração dos magmas (Pearce et al., 1984),
as amostras mostram empobrecimento em Y e Nb e enriquecimento de Ta e Rb nas rochas félsicas.
De acordo com a análise dos diagramas de elementos terras-raras (figura 4), observaram-se três diferentes
padrões. As rochas félsicas apresentam padrão inclinado (provavelmente resultado de fracionamento magmático) com e
sem anomalias negativas de Eu; as rochas máficas apresentam padrões mais horizontalizados, mais semelhantes à
composição condrítica e o traquito rico em granada, de ocorrência rara no maciço apresenta padrão inclinado invertido,
com terras raras pesados em maior quantidade do que os terras-raras leves equivalentes aos padrões de ETR em
granadas (Rollinson, 1986), explicado pela presença destes elementos nas granadas.

Amostras

SiO2

MgO

CaO

MSJ-03D

58,76 20,47

Al2O3 Fe2O3(T)
2,74

0,176 0,21

1,64

Total

Amostras

La

Ce

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

100

MSJ-03D

171

262

22.3 56.3

6.1

1.37

3.9

0.7

4.1

0.8 2.8 0.49 3.2 0.48

MSJ-16E

37,72 15,55

13,15

0,332 3,11

12,01

3,57

3,7

MSJ-24

52,83 21,48

3,53

0,167

0,5

2,51

7,61

8,08 0,732 0,16 1.69 99.29

MSJ-16E

276

551

61.6 202

28.7

9

MSJ-24

125

184

15.6 43.3

5.5

1.71

MSJ-28

40,84

13,9

14,61

0,333 2,98

10,89

3,44

4,71 4,733

MSJ-28

229

444

51.4 180

27.7 8.19 22.2 2.9 14.3 2.5 6.5 0.86

MSJ-31A

48,77 19,58

5,44

0,158 1,08

5,07

3,24

8,69 1,875 0,26 2.17 96.32

MSJ-31A

122

231

22.8 69.1

9.2

MSJ-31B

48,18 17,35

8,34

0,259 1,87

7,58

MSJ-31C

52,88

20,4

4,38

0,172 0,62

3,56

2,59

6,51 3,028 0,37 1.31 97.39

MSJ-31B

181

338

35.3 106

14.4 4.76 11.2 1.6

8.6

5,4

8,45 1,126 0,16 1.38 98.53

MSJ-31C

115

190

18.6 56.6

7.5

2.47

0.9

4.5

MSJ-03C

45,20 14,83

11,36

0,30

3,10

0.9 2.7 0.41 2.6 0.38

10,90

2,89

4,92 4,767 0,50 1,22 99,99

MSJ-03C

214

452

51,9 174

25,9

8,1

23,4 3,1

15

2,7 8,2

MSJ-03G

53,51 20,02

5,64

0,11

1,1

6,3

0,8

0,66

3,09

4,04

9,30 1,586 0,20 1,45 99,60

MSJ-03G

63,9 118

12,1 38,7

5,6

2,2

4,9

0,7

3,1

0,6 1,6

0,2

1,3

MSJ-03H

55,21 22,46

2,69

0,2

0,11

0,14

2,29

6,05

9,46 0,321 0,03 1,33 100,1

MSJ-03H

23,6 35,9

3,3

10,4

1,6

0,6

1,5

0,3

1,8

0,5 1,9

0,4

3,2

MSJ-05B

52,61 20,64

0,5

5,18

0,13

0,75

3,59

5,43

8,16 1,329 0,18 1,57 99,55

MSJ-05B

76,8 135

13,0 38,4

5,3

2,0

4,7

0,6

3,2

0,6 1,9

0,3

1,6

MSJ-06A

0,2

54,24 20,50

3,93

0,17

0,50

3,18

6,16

7,62 0,952 0,12 2,17 99,52

MSJ-06A

114

175

16,3 46,6

5,8

2,1

5,4

0,7

3,7

0,7 2,3

0,4

2,3

MSJ-06E

0,3

43,61 14,41

12,38

0,38

3,90

10,93

3,07

4,65 3,866 1,22 1,14 99,55

MSJ-06E

178

292

30,8 103

16,1

5,0

14,5 1,9

8,7

1,6 4,4

0,6

3,6

0,5

Sr

Y

Cr

Co

Ag

In

Sn

Cs

Hf

Bi

Th

U

0.8

< 0.2

3

1.1

2.2

14.3

< 0.5 < 0.2

4

< 0.5

7.4

15.6

1.9

3.7

9.9

Be

V

Ba

MnO

6,8

TiO2

P2O5 LOI

7,36 0,429 0,05 1.42

1.41 99.14

Zn

Ga

Ge

Nb

Mo

MSJ-03D

<1

4

14

16

110

27 741 < 20 < 1 < 20 < 10

MSJ-16E

4

3

372

2195

4555

78 734 < 20

10

60

18

< 1 < 5 136 220

10

< 20 < 10 160

27

MSJ-24

<1

4

51

472

1107

19 591 < 20

2

< 20 < 10

19

MSJ-28

6

4

367

1160

2244

70 706 < 20

10

MSJ-31A

1

2

147

6568

10000 29 389 < 20

2

MSJ-31B

1

3

227 10840 10000 48 617 < 20

3

MSJ-31C

<1

2

73

27 534 < 20

1

< 20 < 10

MSJ-03C

5

4

299

934

2937

86 806 < 20

18

< 20 < 10 170

29

2

< 5 165 404 4,0

MSJ-03G

<1

2

126

5105

4813

19 234 < 20

13

< 20 < 10

80

21

1

MSJ-03H

<1

1

44

375

1986

20 340 < 20

11

< 20 < 10

50

22

1

< 5 146

MSJ-05B

1

2

110

3757

5084

20 313 < 20

15

< 20 < 10

80

26

MSJ-06A

<1

3

56

1324

2399

24 545 < 20

16

< 20 < 10

80

26

1

MSJ-06E

9

4

255

1858

3307

51 627 < 20

19

200

27

2

60

Cu

1,3

Sc

2704

Ni

5,276 0,92 0.78 96.11

Amostras

1514

Zr

Na2O K2O

< 10 130

< 20 < 10
50

30

60

19

70

20

< 10 100

17

20

70

17

1

As

421

4

< 1 < 5 145 158

9

1

<5

Rb
76

< 5 105 272

18

< 1 < 5 170 189

4

1

<5

67

Pr

Nd

Sb

3.11

Er

Tm

Yb

Lu

21.4 3.1 16.5 2.9 7.7 1.03 5.9 0.78
3.7
6.4
6

Ta

0.6
1

3.3
5.7

0.6 2.1 0.33 2.2 0.33
1

5

0.69

2.9 0.41 2.5 0.35

1.6 4.8 0.69 4.1 0.55

W

Tl

Pb

12

3

0.3

34

31.7

<1

0.1

7

0.6

17.1 2.7

6.8

2

0.7

24

0.9

19.5 4.6

< 0.4 23.3 4.9

1

< 0.2

2

1

< 0.2

4

1.2

2

14.4

24.8

3

0.2

11

< 0.5 < 0.2

2

< 0.5

0.7

7.8

10.3

2

0.4

12

1.2

< 0.4 18.1 3.7
10.9 2.1

322

5

1.1

< 0.2

3

1.9

7.6

12.1

17.8

1

0.1

12

< 0.4

< 1 < 5 129 158

4

1.1

< 0.2

2

1.5

8.5

9.8

8.6

<1

0.3

20

< 0.4 13.6 2.8

14

2.6

1,6

< 0.2 4,0

1,2

2,0

18,3

29,8 81,0

0,3

7,0

< 0.4 22,4 3,5

< 5 278 106 7,0 < 0.5 < 0.2 < 1

1,6

3,6

5,0

5,4

127

0,4

10,0 < 0.4

7,2

1,4

<2

0,6

< 0.2 < 1

1,0

3,4

6,0

0,4

123

0,3

7,0

< 0.4

6,1

1,7

< 1 < 5 134 137 7,0

0,6

< 0.2 < 1

1,1

1,7

6,1

6,3

136

0,3

11,0 < 0.4

9,5

2,1

< 5 141 164 7,0

1,0

< 0.2 < 1

0,9

1,5

9,9

7,4

192

0,3

9,0

< 0.4 17,4 3,4

<5

1,2

< 0.2 2,0

1,3

0,6

13,3

11,5

54

0,1

7,0

< 0.4 17,2 2,6

63

27

196 < 2

Tabela 1. Resultado das análises químicas para as amostras do MSJ. As amostras MSJ-16E, MSJ-28, MSJ-03C, MSJ-066E são de gabros alcalinos, a MSJ-03H, um traquito
granatífero, as outras correspondem a nefelina-sienitos.

Figura 1. Diagramas de Harker para as amostras de MSJ. Os resultados indicam a existência de dois agrupamentos de
rochas: o primeiro composto por fácies mais evoluída, mais rica em Al2O3, K2O e Na2O; e a segunda, menos evoluída,
ricos em CaO, Fe2O3 (T), MgO, MnO, P2O5 TiO2.

Figura 2. Diagrama K2O+Na2O x SiO2 das amostras,
indicando campos de rochas tefríticas e fonolíticas
alcalinas (Irvine & Barager, 1971; Le Maitre, 1989).

Figura 3. Diagrama discriminante entre os ambientes
tectônicos (Pearce et al., 1984), indicando ambiente intraplacas.

Figura 4. Diagramas de elementos terras raras das amostras do Morro de São João: Á esquerda, as rochas gabróicas, à
direita, rochas félsicas (Nefelina-sienitos/fonolitos e traquitos).
Conclusões
A análise dos dados litogeoquímicos do MSJ nos permite concluir que as rochas pertencem a uma suíte
alcalina de composição tefrítica/fonolítica, caracterizado principalmente pelo enriquecimento de álcalis e alumina, à
medida que o magma torna-se mais evoluído, o que implica petrograficamente em rochas sub-saturadas em quartzo,
com cristalização de nefelina. Em termos de álcalis, a predominância de K2O sobre Na2O, caracteriza rochas potássicas,
o que pode indicar uma possível associação com carbonatitos, não encontrados na região.
Essa suíte bimodal também se caracteriza pela remobilização de elementos móveis contidos no magma
parental, o que pode ser exemplificado pelo enriquecimento de álcalis, Nb e Rb. Juntamente com o Y, trazem uma
assinatura tectônica de ambiente intra-placas (Pearce et al., 1984).
Apesar de possuírem três padrões de ETR, eles geometricamente são semelhantes, o que pode representar um
problema de interpretação, devido à ausência de anomalias negativas de Eu do tipo “asa de gaivota”, enquanto que
algumas amostras possuem anomalias positivas. Isto pode ter relação com a semelhança iônica entre o Cálcio e o
Európio. As análises químicas permitiram confirmar a distinção entre as rochas máficas e félsicas e os padrões
observados a partir da análise dos diagramas de elementos terras raras permitem sugerir uma origem mantélica para as
rochas máficas e um processo de fracionamento magmático para a origem das rochas félsicas do Morro do São João.
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ABSTRACT
The sediments of the mangrove located at the Jacuípe River estuary, district of Barra do Jacuípe, Camaçari, Bahia, were
studied to accomplish the preliminary evaluation of the current quality of the sediments, using parameters as heavy metals
(Cu, Cr, Fe, Mn, Cd and Zn), organic carbon, and nitrogen relating with the comparative data of NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration). The collecting of the sediments was based on a 40 cm core. The results revealed values
below the indexes of NOAA. Comparing with a previous work made on the same area, a reduction of concentration of the
parameters is observed, marking a probable recovery of the area.

Key Words: Mangrove, sediment, metal.
INTRODUÇÃO
O estuário é um sistema dinâmico, onde a mobilidade dos elementos químicos é constante. Nas zonas estuarinas, os
sedimentos são meios mais propícios para concentração de metais pesados atuando como reservatórios ou fontes
dependendo dos agentes físicos, químicos e biológicos dos meios circundantes. O manguezal, peculiar de zona estuarina, é
um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestres e marinhos característico de regiões tropicais e
subtropicais, com temperaturas médias acima de 20ºC, apresentando grandes quantidades de matéria orgânica, de água e de
sais, devido à decomposição da matéria orgânica e à saturação com água, esses sedimentos são pouco arejados e ricos em
H2S (Schaeffer-Novelli, 1995). Nas últimas décadas os manguezais têm sofrido constante degradação ambiental proveniente
da ocupação desordenada, das atividades industriais e portuárias. Segundo Lacerda (1998), o manguezal apresenta grandes
possibilidades de retenção de metais, principalmente porque os complexos organo-metálicos ali formados são mais estáveis,
sob as condições caracteristicamente redutoras do manguezal. O presente trabalho está localizado no estuário do rio Jacuípe.
A região está sob influência do desenvolvimento de um pólo industrial Petroquímico, que durante alguns anos lançou seus
resíduos nas águas do referido rio. Tendo em vista as condições ambientais dos manguezais diante das atividades sofridas
atualmente, este trabalho tem por objetivo fazer uma avaliação preliminar na atual qualidade do sedimento do manguezal do
distrito de Barra de Jacuípe.
METODOLOGIA
A área de estudo amostrada situa-se no estuário do rio Jacuípe, nas proximidades do distrito de Barra de Jacuípe,
município de Camaçari, região metropolitana de Salvador, cujo acesso é feito através da Ba-099. A região é receptora de
fontes potencialmente poluidoras, como resíduos domésticos e industriais.
Foi amostrado um testemunho de 40 cm de comprimento, fatiado na ordem de 0-5, 5-20, 20-40 cm. As amostras de
sedimento foram acondicionadas em sacos plásticos e mantidas a uma temperatura de aproximadamente 4ºC. No
laboratório, foram secas à temperatura ambiente e posteriormente desagregadas, homogeneizadas e peneiradas a 2 mm (9
mesh).
Para determinação de metais pesados utilizou-se a técnica de extração parcial com ácido nítrico (HNO3 50%) em forno
microondas, segundo a metodologia D 5258-92 do Standard Pratice for Acid - Extraction of Elements from Sediments
Using Closed Vessel Microwave Heating (ASTM - American Society for Testing and Materials, 1992). O método consiste
em pesar 0,5 g de sedimento (peso seco), à fração total, diretamente na camisa de teflon, com HNO3 e H2O (1:1). Foi feita
análise em triplicata das amostras e do padrão de referência internacional “STSD-4” (Stream Sediment Samples)
A determinação dos metais (Cu, Cr, Fe, Mn, Cd e Zn) foi feita por Espectrometria de Absorção Atômica com Chama
(FAAS), Varian 220FS . Nas análises foram utilizadas soluções padrão Merck.
Na determinação de matéria orgânica utilizou-se o método do dicromato de potássio (Walkey-Black, 1947), no qual o a
matéria orgânica presente na amostra é oxidada a CO2 e o cromo da solução extratora é reduzido da valência +6 à +3. O
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excesso de dicromato é titulado com sulfato ferroso amoniacal 0,5N. O cloreto contido deve ser previamente oxidado pelo
Ag2SO4 durante a digestão da mistura.
Foi feita determinação de nitrogênio através do método de Kjeldahl (Embrapa, 1987), no qual a amostra é digerida em
meio de ácido sulfúrico utilizando-se uma mistura de digestora (K2SO4 + selenito de sódio + CuSO4. 5H2O) em bloco
digestor durante 4 horas à 350ºC. Após a digestão, as amostras foram destiladas no destilador de nitrogênio, conforme o
método Kjeldahl e tituladas com borato de amônia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos na determinação de carbono orgânico, nitrogênio e metais, assim como a relação C/N, estão
relacionados na Tabela 1. Os gráficos que representam estes valores estão dispostos na Figura 1.
O nitrogênio apresentou um nível quantitativo muito baixo, baseado na tabela utilizada por Queiroz (1989) no estudo
daquela localidade. O gráfico de nitrogênio mostra um decréscimo da concentração com o aumento de profundidade. Isso
decorre da degradação de restos de vegetais, principalmente folhas, nos sedimentos por atividades de microorganismos,
logo, a fração mais fina do sedimento concentrará maior teor de Nitrogênio, associado à argilo-minerais (Queiroz, 1989).
Tabela 1. Parâmetros e resultados das determinações de Metais, Nitrogênio e Carbono Orgânico.

Amostra
0-5
5 - 20
20 - 40
Queiroz,
1989

Carbono
Nitrogênio
Orgânico
(%)
(%)
0,11
1,65
0,1
1,58
0,1
1,62
1,09

3,66

Valores referência NOAA
LDM (mg.Kg-1)

C/N

Fe
Cu
Mn
Zn
Cr
Cd
Pb
(%) (mg.Kg-1) (mg.Kg-1) (mg.Kg-1) (mg.Kg-1) (mg.Kg-1) (mg.Kg-1)

15
15,8
16,2

1,43
1,50
1,57

5,52
6,02
6,39

20,7
21,13
20,35

10,11
11,64
10,72

4,29
4,05
2,36

<LDM
<LDM
<LDM

6,06
5,33
5,11

35,24

1,53

9,04

81,38

25,63

26,20

<LDM

6,88

Background
TEL
PEL

1,80
NI
NI
0,02

17
18.7
106.2
4

300
NI
NI
5

48
124
271
3

37
52.3
160.4
1,6

**
4.21
676
0,5

16
30.24
112.18
1,5

1-NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos); TEL (Threshold Effects Level) e PEL (Probable
Effects Level); Background (Valor de Base); LDM (Limite de Detecção do Método).

Os teores do carbono orgânico demonstram uma queda entre os níveis de 0 a 20 cm e em seguida um aumento até 40 cm.
Os materiais orgânicos depositados no sistema de manguezal são provenientes, principalmente, de restos de folhas
decompostas localmente, e devido às características redutoras do ambiente, são preservadas (Queiroz, 1989). A velocidade
de decomposição da matéria orgânica é influenciada principalmente pela proporção dos teores de carbono e nitrogênio
representada pela relação C/N. Para baixos valores de relação C/N, estima-se existir uma boa evolução da decomposição da
matéria orgânica em conseqüência da disponibilidade do nitrogênio para os microorganismos efetuarem tal atividade.
Valores elevados da relação C/N indicam uma matéria orgânica pouco decomposta.
A relação C/N aumenta com a profundidade. Comparando com o estudo feito no mesmo estuário, os valores foram
reduzidos indicando que a matéria orgânica sofreu uma rápida evolução, decomposição.
Os teores de Fe e Cu aumentam à medida que cresce a profundidade, enquanto os valores de Cr e Pb diminuem. Os
teores de Mn, Zn e Cd seguem um padrão de aumento nas profundidades de 0 a 20, mas nas de 20 a 40 ocorrem decréscimo,
como mostra a Figura 1. Esse fato está relacionado com a provável retenção dos metais, principalmente porque os
complexos organo-metálicos ali formados são mais estáveis, como sugere Lacerda (1988). Em relação aos valores de
referência do NOAA, todas as concentrações dos metais determinados estão abaixo dos valores de background, sendo
assim, não foram identificados os índices de toxicidade (TEL e PEL) dos elementos Cu, Zn, Cr, Cd e Pb e os elementos Fe e
Mn apresentam valores não identificados. Em comparação com os estudos de Queiroz (1989) os parâmetros analisados no
presente estudo, também apresentaram teores menores.
Estes elementos têm sua concentração controlada por fontes antropogênicas, pela origem do material sedimentar natural,
pelos processos físicos e químicos, que determinam a deposição e sedimentação de partículas em suspensão, que contenham
metais.
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Figura 1: Comportamento das concentrações dos parâmetros em estudo.
CONCLUSÕES
Os resultados revelaram valores abaixo dos índices do NOAA. Comparando com trabalho realizado na mesma área,
observa-se uma redução dos teores dos parâmetros aqui avaliados, assinalando uma provável recuperação dessa área.
Sugere-se que seja feito um monitoramento do Rio Jacuípe e do manguezal adjacente, incluindo parâmetros biológicos para
que seja avaliada essa provável reabilitação desse ecossistema, principalmente a nível faunístico.
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ABSTRACTS
Húmicas substances (SH) of Terra Preta de Índio (TPI) in two areas, of the city of Rio Preto da Eva – Amazonas Brazil - had been extracted and characterized how much to its elementary compositions, with the objective of if determining
the space distribution and in depth of carbon stocks in the humifieds fractions of Soil Organic Matter (SOM). The Humics
Substances (HS) had been extracted using an adaptation to the method of the International Substâncias Society Humics (IHSS).
The HS had been separate in three groups in agreement the use of the land: Fulvics Acid (FA), Humics Acid (HA) and Humin
(H). The first area is composed of soil under capoeira of 10 years where if it found a bigger text of FA followed for HA and H.
In the second area where the ground is under a capoeira of more than 20 years met a bigger concentration of followed H of FA
and HA. The great joined heterogeneities also can have to the proper origin of these grounds (antropic influence) and to the
time of culture what it reflects in a more heterogeneous distribution of the properties of the ground.
Palavras-chave: Substâncias Húmicas, fracionamento químico, matéria orgânica do solo.
INTRODUÇÃO
A maior parte dos solos agricultáveis na Região Amazônica são ácidos, com baixa capacidade de troca catiônica
(CTC) e baixa fertilidade. O solo é, portanto, um fator limitante para a produtividade e sustentabilidade de sistemas de
produção agrícola.
Nesta mesma região ocorrem solos denominados de Terra Preta de Índio/Arqueólogica (TPI), geralmente altamente
férteis com elevados teores de P, Ca, Mg, Zn, Mn e com teor elevado de matéria orgânica estável (Kern & Kämpf 1989; Kern
1996). Aparentemente, as TPI’s formam microecossistemas próprios que não se esgotam rapidamente, mesmo nas condições
tropicais em que estão expostas ou sob uso agrícola. Várias hipóteses foram aventadas sobre os processos de formação das
TPIs, porém a mais aceita atualmente diz que as TPIs teriam sido formadas não intencionalmente pelo homem pré-Colombiano
(Woods & McCann, 2001).
Ressalta-se que a matéria orgânica nas TPI’s chega a ser seis vezes mais estável que nos solos adjacentes sem
horizonte A antropogênico (Glaser, 2001). A permanência dos elevados conteúdos de matéria orgânica nas TPI´s apresenta de
um modo geral importantes implicações para o estoque e seqüestro do carbono no solo.
O estoque de carbono nas TPI’s é freqüentemente maior do que o de solos adjacentes e não-antropogênicos. A grande
estabilidade e o elevado conteúdo da matéria orgânica têm importantes implicações para o seqüestro de carbono no solo. Se os
níveis de matéria orgânica de outros solos agrícolas puderem ser aumentados, como no caso das TPI’s, menores concentrações
de CO2 seriam emitidas para a atmosfera, podendo ter ação mitigadora e importante efeito nas mudanças climáticas globais.
As Substâncias Húmicas (SH) participam de muitos processos agrícolas, ambientais e geoquímicos, podendo servir
como reservatório de micronutrientes, ajudam a manter o regime de água, dissolução de minerais, tamponam e contribuem na
estruturação dos solos (Cunha, 2005).
O objetivo deste trabalho foi determinar a distribuição espacial e em profundidade dos estoques de carbono das
frações humificadas da matéria orgânica do solo (MOS) em TPI’s.

MATERIAL E MÉTODOS
As amostras foram retiradas em duas áreas de TPI (P01 e P02), localizadas na área do município de Rio Preto da
Eva, AM, na propriedade Roda de Fogo. A primeira área (P01) é composta de solo sob capoeira de 10 anos próximo a um
pasto, o solo foi classificado como Argissolo Amarelo Distrófico antrópico de textura arenosa/média. A profundidade do
horizonte A foi 82 cm, sendo observada também a presença de poucos cacos cerâmicos (<1%) nos três primeiros horizontes
(Au1-3, até 58 cm).

A segunda área (P02) contém solo sob floresta secundária, sendo o solo classificado como Argissolo Amarelo
Distrófico antrópico. A profundidade do horizonte A foi 58cm, e verificou-se a presença de muito poucos fragmentos
cerâmicos (<<<1%) nos três primeiros horizontes (Au1-3, até 32 cm).
Cada área foi amostrada em 4 pontos sendo um ponto central e 3 pontos de amostragem ao redor deste em 50 m de
distância do ponto central. Em cada ponto foram coletadas amostras em 7 profundidades (0-5, 5-10, 10-20, 20-40, 40-60,
60-80 e 80-100 cm).
Foram determinados os carbonos (C) totais pelo método Walkley-Black modificado, assim como o teor de C das
três frações das substâncias húmicas em cada ponto de amostragem em todas as profundidades: ácidos húmicos (AH),
ácidos fúlvicos (AF) e humina (H), usando o método descrito por Benites et al. (2003).
Foram determinadas as densidades em todas as amostras, utilizando-se para a coleta cilindros (anéis de Kopecky)
de 4,0 cm de diâmetro e 4,0 cm de altura, volume total de aproximadamente 50 cm3, e transferindo-se para sacos plásticos
vedados segundo EMBRAPA (1997).
O estoque de Carbono (EC) nas frações húmicas foi calculado multiplicando-se o teor de C na fração em uma
determinada profundidade pela sua densidade e profundidade.
EC (Mg ha-1) = C (g kg-1) x ρ (kg m-3) x e (cm) x (1/10)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As Densidades do Solo foram menores superficialmente, aumentando ao longo do perfil (Fig. 1). A área TPI 1
mostrou-se mais densa ao longo do perfil do que a área P02 em seis das sete camadas estudadas, indicando menor
porosidade, ou maior compactação, podendo ser conseqüência do tempo de cultivo intenso e de menor pousio. Os baixos
valores apresentados indicam solo sob floresta.

Figura 1. Densidades dos solos de Terra Preta de índio.

Os maiores valores de estoques de Carbono nas Frações Ácidos Fúlvicos e Ácidos Húmicos foram identificados
para área TPI 1, porém para fração Humina prevaleceu a área TPI 2; foram identificadas variações estatísticas significativas
em mais de 70% das frações nas diferentes profundidades.
O efeito da degradação ambiental devido ao prévio manejo e uso do solo nas duas diferentes áreas pode ser
observado ao se comparar à variação dos estoques de Carbono Orgânico da fração Humina, fração mais estável e
recalcitrante das substancias húmicas (Fig 2). Embora só tenha se diferenciado estatisticamente da área P01 em quatro das
sete camadas avaliadas, foi verificado um decréscimo gradual da contribuição percentual de Carbono da fração Humina em
relação ao teor de COT (resultados não mostrados).
Observando-se os estoques de Carbono nas demais frações húmicas do solo, verifica-se que houve variação entre
as áreas para AF e AH (Fig. 2). São maiores as contribuições na área TPI 1, sendo observada diferença estatística de AF
(todas as camadas), e AH (cinco camadas) em relação à área TPI 2. Notou-se uma maior quantidade de AF em relação ao
AH na área TPI 1, o que está de acordo com as observações de Glaser (2001) de que, sob condições tropicais, a rápida
mineralização da MOS favorece a formação de substâncias húmicas menos complexas. A área TPI 1 foi a que apresentou os
maiores estoques de Carbono ao longo do perfil, quando somados os estoques individuais das diferentes frações
Os dados apresentados permitem aventar que na área de TPI 1, um mais denso sistema radicular da vegetação, ou
possivelmente uma maior compactação e adensamento do solo devido ao manejo prévio levou a uma superestimativa dos
valores para estoques de carbono das frações, já que os teores de carbono das frações húmicas são mais elevados para área
TPI 2 (dados não mostrados).
É digno de nota que não foi identificado até o presente momento na literatura resultados que expressem os estoques
de carbono nas diferentes frações húmicas em Terras Pretas de Índio.

Figura 2. Estoques de Carbono das Frações Húmicas dos solos de Terra Preta de Índio.

CONCLUSÕES
O efeito da recuperação ambiental na área TPI 2 foi mais pronunciado quando se toma como parâmetro o estoque
de carbono da substancia húmica mais estável da matéria orgânica do solo, a fração humina.
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MODELAGEM GEOQUÍMICA NA RECOSNTITUIÇÃO DA EVOLUÇÃO MINERALÓGICA DURANTE A
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Abstract
A carbonatic nodule containing an fossil fish in a good state of preservation of Santana Formação was used in
present work with the objective of proposing a model for the fossilization process that the specimen suffered. Like this,
a core as executed in the sample that crossed the whole nodule, where 6 samples were selected in different depth levels,
from the fossil preserved to the carbonatic sediment that involves the sample. In each collected sample, X-ray
difratograms were accomplished and later identified the present minerals in each level of the nodule. The results
showed that the calcite and apatite possess relative tenors differentiated in relation to the removal of the fossil for the
periphery of the carbonatic nodule. The apatite possesses higher content to the fossil near and it reduces this tenor
towards periphery of the nodule. The calcite presented differentiated behavior, therefore it suffers action of the organic
matter that it was in maturation phase during the fossilization. This way a geochemical modeling was elaborated using
by CHESS, where it showed that the reactions of precipitation of the minerals are subordinated to the physiochemical
conditions that the half presents for the action of the organic matter in decomposition and subsequent preservation.
Key-words : Geochemical Modeling, Fossilization, Organic Matter.

Introdução
Um dos mais famosos e importantes depósitos paleontológicos brasileiros é formado pelas rochas sedimentares
do Membro Romualdo, unidade estratigráfica superior da Formação Santana da Bacia do Araripe, situada no Nordeste
do país. Tendo sido depositadas durante o Aptiano-Albiano (Cretáceo Inferior), estas camadas contêm nódulos calcários
que preservam uma grande quantidade de fósseis pertencentes a diversos grupos de organismos, tais como plantas
(folhas, troncos, pinhas com sementes), invertebrados (moluscos, caranguejos, gastrópodos, ostracodes) e, sobretudo,
vertebrados (peixes e répteis) (Kellner & Campos, 1996). Esta preservação é, na maioria dos casos, excepcional, o que
tornou o material paleontológico conhecido a nível nacional e internacional (Maisey, 1991). A quantidade e qualidade
destes exemplares criaram um problema: a exploração desordenada de fósseis. Conhecido há aproximadamente 170
anos, houve um gradativo aumento na coleta ilegal neste depósito fossilífero, sobretudo nas três últimas décadas e,
apesar de algumas medidas legais terem sido tomadas esta atividade encontra-se em expansão nos dias de hoje.
A evolução do processo mineralógico pode esclarecer questões quanto ao tipo de processo que o espécime foi
submetido, desde sua morte ate sua preservação definitiva, passando por varias fases de adaptação às condições físicoquímicas do meio em que esteve inserido (Carvalho, 2000).

Metodologia
As amostras coletadas do nódulo carbonático (figura 1), foram obtidas com o auxilio de uma broca de aço
inoxidável que perfurou toda a extensão do nódulo desde o fóssil preservado até atingir a camada mais externa (figura
2). Assim, selecionou-se seis intervalos, ou níveis de profundidade para a realização de difratometrias de raios-X em
cada amostra. O comportamento dos minerais identificados foi modelado utilizando a suíte de aplicativos CHESS
(Chemical Quilibrium with Species and Surfaces) (van der Lee & De Windt, 2000).

Resultados e Discussões
Os difratogramas de raios-X obtidos para as seis amostras foram dispostos ressaltando o pico principal de
identificação da calcita e da apatita, em ordem de afastamento do fóssil preservado até a camada mais externa da
concreção calcária (figura 3).

1 cm
Figura 1. Nódulo carbonático contendo
parte da estrutura preservada do fóssil.

Figura 2. Representação nódulo carbonático
em seção vertical. A – fóssil preservado,
B – calcário escuro, C – calcário claro.

Figura 3. Difratogramas de raios-X evidenciando os picos principais de identificação da calcita e da apatia.

Na amostra 1, onde se localiza o fóssil preservado, é natural que ocorram os maiores níveis de apatita, pois
existe a dispersão natural dos ossos do peixe para o sedimento após seu soterramento. Assim, observando as amostras
em ordem de afastamento do fóssil, ou seja, da amostra 1 para a amostra 6, observa-se a diminuição no pico principal da
apatita. Isso corrobora a hipótese de que todo o fosfato liberado pelo espécime após sua morte, foi imediatamente
precipitado em forma de apatita no sedimento próximo que o recobria.
O comportamento da calcita é diferenciado em relação ao da apatita, pois seus picos principais de identificação
não seguem a mesma ordem com o afastamento do fóssil preservado. Assim, observa-se que da amostra 1 para a
amostra 3, ocorre uma diminuição no pico principal da calcita, seguido de um acréscimo que se estende até a amostra 6,
mais externa. Esse comportamento sugere a existência de duas fontes diferenciadas para a formação dessa calcita que
ficou preservada na concreção calcária. A primeira fonte do material que originou a calcita foi o sedimento que envolvia
o peixe após sua morte, que só conseguia precipitar, a uma distância onde o raio de ação do pH ácido gerado pela
decomposição da matéria orgânica não tinha efeito, mantendo assim, o sedimento alcalino, em condições de
precipitação da calcita. Esse fato pode ser observado com o aumento dos picos da calcita nas amostras mais externas,
longe no fóssil, nas amostras 4, 5 e 6. A segunda fonte de material que gerou a calcita, apareceu apenas após toda a
matéria orgânica ter sido maturada, pois esta mantinha um ambiente proximal ácido, devido a liberação de íon H+, CO2
e outras espécies químicas para o meio. Assim, próximo ao fóssil, havia precipitação de apatita, porem não de calcita,
que só começou a se depositar, algum tempo depois que a matéria orgânica foi completamente consumida por
microorganismos. Desta forma, houve uma nova deposição de calcita em direção ao fóssil, que consumiu todo material
próximo, fazendo com que os picos de identificação deste mineral cresçam em direção ao centro do nódulo carbonático,
como mostram as amostras 3, 2 e 1.

Para testar esta hipótese na qual a matéria orgânica interfere no processo de precipitação da calcita, foi
elaborado um gráfico utilizando a ferramenta da modelagem geoquímica (figura 4), para propor um modelo de como se
comportam as espécies químicas em um sistema que representa a situação descrita neste trabalho.

Figura 4 – Gráfico modelado do comportamento dos minerais diante a maturação da matéria orgânica.
Um sistema onde o pH varia de condições ácidas para condições alcalinas foi modelado, adicionado espécies
químicas dissolvidas que tenham a capacidade de precipitar calcita e apatita. Ao sistema foi acrescentada uma
quantidade de matéria orgânica suficiente para reagir diante das mudanças nas condições físico-químicas propostas.
Desta forma, foi possível observar que a apatita precipitou-se em ambiente ácido, desde o pH aproximadamente 4,
sugerindo que para o fóssil, existe a sua precipitação imediatamente após a morte do peixe. A matéria orgânica em
decomposição libera CO2 para o meio, mantendo desta forma, condições ácidas na em torno do organismo em estado
de decomposição. Porém, com o tempo, os teores da matéria orgânica e do CO2 são reduzidos, e assim o meio vai
gradativamente se tornando mais alcalino. Assim, esta situação proposta pelo modelo, representa a situação em que o
peixe já não mais apresenta resíduos orgânicos em decomposição, e consequentemente não contribui mais para a
redução do pH do meio, criando assim condições para a precipitação da calcita.

Conclusões
Os modelos geoquímicos são ferramentas bastante eficientes para representar situações que envolvam reações
químicas que se processaram no passado, e podem ser representadas por modelos atuais. No caso em questão, um fóssil
que ficou preservado em uma concreção carbonática teve seu processo de fossilização descrito pelo comportamento de
seus minerais que se precipitaram em fases distintas de sua maturação através de modelos geoquímicos. Os fósseis
representam situações que um ambiente registrou e ficou preservado até os dias atuais, e seu estudo de seu processo de
fossilização pôde ser bem exemplificado por sistemas atuais, considerando as limitações e os parâmetros de adaptação a
um sistema modelo.
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PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DAS ROCHAS METAVULCÂNICAS MÁFICAS E ULTRAMÁFICAS
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Brusque Metamorphic Complex is the main unit of Tijucas belt in Santa Catarina. In Itapema region this complex
is composed by metasedimentary association with subordinate presence of mafic and ultramafic metavolcanic rocks. The
metavolcanic units are exposed like four bodies of metric to decametric thickness interlayered with metapelites, quartzites
and calc-silicate schists. The mafic rocks are represented by metabasalts and amphibole schists and the ultramafic rocks by
magnesian schists. These rocks are interpreted as interlayered mafic flows. Blastoporphyritic and blastoamigdaloidal
textures are recognized in metabasalts. Geochemically are identified two volcanic suites composed by tholeiitic basalts and
komatiitic basalts of hy-normative type with distinct trace elements characteristic. The chemical composition and
normalized mantelic trace elements present typical features of continental tholeiitic basalts and suggests crustal elements
enriched mantelic sources. The field relations, geochemistry and protolith composition indicates that studied mafic and
ultramafic bodies were probably originated in the same tectonic environment. These bodies represent volcanic episodes
generated in a continental rift of paleo to mesoproterozoic age. Into the regional context, the formation of volcanogenic and
metasedimentary units of Brusque Metamorphic Complex mark a period of fragmentation of ancient paleoproterozoic
continental crust represented in this region by gneisses of Santa Catarina Granulitic Complex and by Camboriú Complex.
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INTRODUÇÃO
O Complexo Metamórfico Brusque (CMB) é a principal unidade do Cinturão Tijucas em SC, dispondo-se segundo uma
faixa alongada de direção N45°E com cerca de 75 km de extensão e 45 km de largura. Na região do Sertão do
Valongo/Serra da Miséria e da praia de Itapema/Meia Praia, o CMB é constituído por uma associação de metassedimentos
com componente vulcanogênico subordinado. É composto por filitos e xistos micáceos intercalados com semipelitos,
quartzitos, mármores, rochas cálci-silicáticas, metavulcânicas básicas e xistos magnesianos (UFRGS, 2000; Philipp et al.
2001a, 2004) (Fig. 1).
O objetivo deste trabalho é a caracterização petrográfica e geoquímica dos corpos de rochas máficas e ultramáficas
ocorrentes na região de Itapema. Esta caracterização teve como base o mapeamento geológico acompanhado de análise
petrográfica e microestrutural. Os levantamentos geoquímicos das rochas máficas e ultramáficas procuraram caracterizar a
série magmática e o ambiente de formação do Complexo Metamórfico Brusque (CMB) por intermédio da aplicação de
diagramas bivariantes, discriminantes, de elementos terras raras e multi-elementares.
PETROGRAFIA
A análise petrográfica dos corpos máficos e ultramáficos estudados permitiu o reconhecimento de três tipos litológicos
principais: metabasaltos, xistos máficos (epidoto-plagioclásio-anfibólio xistos) e xistos magnesianos.
Os metabasaltos possuem cor preta e estrutura foliada marcada pela orientação de anfibólio. A textura é nematoblástica
média, caracterizada por cristais prismáticos e subidioblásticos de actinolita e/ou hornblenda. Os espaços intersticiais estão
ocupados por proporções variadas entre plagioclásio e subordinadamente, epidoto, minerais opacos e titanita. Estes espaços
mostram forma irregular e/ou alongada apresentando textura granoblástica inequigranular interlobada média gradando para
poligonal equigranular. Secundariamente apresenta texturas blastoporfirítica e blastoamigdaloidal. A primeira é
caracterizada por porfiroclastos de plagioclásio de 0,3 a 1,8 mm com forma prismática subédrica, e a segunda é
caracterizada por agregados de quartzo com formas elipsóides e dimensões entre 0,7 a 2,5 mm.
Os xistos máficos estão caracterizados por titanita-epidoto-plagioclásio-actinolita xistos e epidoto-actinolitaplagioclásio xistos, com proporções variadas entre plagioclásio e anfibólio. Estão associados aos metabasaltos, sendo
considerados neste trabalho como uma variação petrográfica relacionada a intensidade mais elevada da deformação que
sofreram estes corpos. A textura principal é nematoblástica média, definida pela orientação de cristais prismáticos e
subidioblásticos de actinolita e hornblenda, com textura granoblástica inequigranular interlobada média constituída por
plagioclásio e subordinadamente, epidoto, minerais opacos e titanita nos espaços intersticiais. Embora em menor escala,
também é observada a textura blastoporfirítica, definida pela ocorrência localizada de porfiroclastos de plagioclásio com
forma prismática subédrica envoltos pela foliação metamórfica
Os xistos magnesianos estão representados por tremolita xistos, actinolita-tremolita xistos e, subordinadamente opacosplagioclásio-actinolita-tremolita xistos. A textura principal é nematoblástica média, definida por cristais subidioblásticos de
anfibólio com tamanho médio entre 0,4 a 0,8 mm. De modo restrito observa-se a textura porfiroblástica marcada por cristais
de tremolita com tamanho entre 0,8 e 1,5 mm e, subordinadamente, textura granoblástica interlobada a poligonal fina a
média, com plagioclásio de tamanhos entre 0,05 a 0,1 mm.
LITOGEOQUÍMICA
Todas as rochas estudadas nos levantamentos geoquímicos têm uma composição básica, apresentando teores de
elementos maiores e traços similares àqueles encontrados em basaltos toleíticos de ambientes fanerozóicos. Esta
característica associada com a regularidade composicional pode indicar que os metabasaltos e os xistos máficos e
ultramáficos são os equivalentes metamórficos de tais rochas vulcânicas e conservam em alto grau a sua composição ígnea.
Esta conclusão também é indicada pelas altas razões Cr/Th (entre 152 e 484) e baixas razões Th/La (entre 0,09 e 0,17), que
as distingue das rochas sedimentares (Taylor & McLenan, 1985) e confirmam sua composição ígnea (Rollison, 1996).
As rochas máficas e ultramáficas mostram caráter toleítico, posicionando-se acima do limite do campo que divide as
rochas toleíticas e cálcico-alcalinas de Kuno (1968) (Fig. 2A). A disposição das amostras no diagrama AFM de Jensen
(1976) classifica as rochas máficas como basaltos toleíticos e as ultramáficas como basaltos komatiíticos e picritos
komatiíticos (fig. 2B). As amostras que caem no campo dos komatiítos são consideradas cumulatos de piroxênio, visto que
apresentam uma composição petrográfica dominada por anfibólio, associado a elevados teores de Ni, Cr e Co.
Os padrões de elementos terras-raras normalizados pelo condrito das rochas máficas e ultramáficas mostram uma
disposição semelhante, apresentando um padrão muito fracionado caracterizado pelo enriquecimento de ETR leves e
empobrecimento de ETR pesados. As anomalias de Eu são muito pequenas, com uma maior variação dos teores gerais totais
dos ETR para as rochas máficas (Fig. 3A). As razões de (La/Yb)N variam entre 4,7 e 13,2 para as rochas máficas e entre
10,9 e 13,3 para as rochas ultramáficas. A distribuição dos elementos traços no diagrama multi-elementar também ressalta a
ampla superposição composicional entre as rochas máficas e ultramáficas, destacando a acentuada anomalia negativa de Zr
e Y nas rochas ultramáficas (Fig. 3B)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos de mapeamento geológico associados com a análise petrográfica e estrutural permitiram separar as rochas
máficas e ultramáficas da região de Itapema em metabasaltos, anfibólio xistos e tremolita xistos que, constituem uma
seqüência vulcânica (basaltos toleíticos e rochas cumuláticas). Os dados estruturais e petrográficos indicam que estas
litologias representam antigos derrames vulcânicos que ocorreram na bacia sedimentar que deu origem ao Complexo
Metamórfico Brusque. Esta consideração está fundamentada na disposição destas rochas como lentes finas intercaladas com
as litologias das seqüências sedimentares clásticas e químicas e pela presença de texturas reliquiares (blastoporfirítica e
blastoamigdaloidal e blastoglomeroporfirítica). As associações mineralógicas identificadas através da análise petrográfica
das rochas máficas e ultramáficas são indicativas de transformações metamórficas geradas sob condições fácies xistos
verdes superior e anfibolito inferior. Através dos dados petrográficos pode-se estimar um intervalo de temperatura entre
450o e 600oC e pressões inferiores a 6-7 Kbares (Butcher & Frey, 1994).
Os dados geoquímicos dispostos nos diagramas bivariantes permitiu reconhecer que as rochas metaígneas estudadas
compõem duas unidades magmáticas distintas, com afinidade toleítica e metaluminosa, compostas respectivamente por
basaltos e por rochas máficas cumuláticas (basaltos komatiíticos) O desenvolvimento de tendências consistentes e alongadas
para os elementos maiores e traços das rochas máficas e ultramáficas sugere que os mesmos foram imóveis durante o
processo de metamorfismo. Entretanto, há diferenças entre as tendências de fracionamento entre as duas unidades
magmáticas, indicando que as rochas máficas e ultramáficas representam suítes cogenéticas que foram modificadas pelos
processos de cristalização fracionada. Por outro lado, os basaltos komatiíticos não apresentam plagioclásio modal ou seus
equivalentes metamórficos, o que pode ser um indício de que o protólito estas rochas seriam piroxenitos originados pela
segregação por fluxo de um magma rico em fenocristais de ortopiroxênio. Este argumento é sustentado pelo baixo teor de
Al2O3 e pelo alto teor de Cr. As anomalias negativas de Zr e Y nestas rochas seriam em decorrência do baixo coefieciente
de fracionamento destes elementos no ortopiroxênio. Neste caso, o diagrama proposto por Jensen (1986) que as classifica
como basaltos komatiíticos não teria validade porque este foi desenvolvido para líquidos e não para cumulatos. Desta
maneira, a diminuição acentuada dos teores de MgO, Ni e Cr nas rochas máficas e ultramáficas é indicativa do
fracionamento de olivina e/ou ortopiroxênio, enquanto a diminuição dos teores de CaO a partir do # Mg=57, acompanhado
pelo aumento do teores de Sr é sugestiva do fracionamento mais tardio de clinopiroxênio. O aumento dos teores de FeOt,
Al2O3, TiO2, P2O5, Na2O e K2O, acompanhados por Sr, Ba, Zr e Y argumenta contra a cristalização inicial de plagioclásio e
óxidos de ferro e titânio.
As anomalias negativas de Nb e Th em comparação ao La nas rochas máficas e ultramáficas (Fig. 3) são sugestivas de
que a evolução da área pode ter envolvido a fusão de rochas fontes que tenham sido modificadas por fluídos relacionados a
um evento de subducção precedente. A presença de baixas concentrações de Zr, Y e Yb indicam um empobrecimento
relativo destes elementos no manto, sugerindo que a fonte dos magmas das rochas ultramáficas estaria relacionada a fusão
parcial de porções mais profundas do manto litosférico e/ou de um manto empobrecido. As pequenas diferenças
composicionais em termos de elementos maiores e traços provavelmente refletem diferenças nas fontes mantélicas das duas
suítes. A reunião dos dados geológicos e geoquímicos é indicativa de que as associações vulcânicas identificadas
representam episódios vulcânicos associados ao desenvolvimento de um rift continental com os magmas gerados
apresentando uma composição compatível com fontes de natureza mantélica enriquecida em elementos continentais.
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Figura 1 - Mapas geológicos. A: Serra da Miséria/ Sertão do Valongo, B: Praia de Itapema/ Meia
Praia.

Figura 2- A) Disposição das rochas máficas e ultramáficas no diagrama de Irvine & Baragar (1971). B)
Diagrama Feot+TiO2-Al2O3-MgO de Jensen (1986) para as amostras de rochas máficas e
ultramáficas estudadas. Simbologia: Círculo vazado: rochas ultramáficas, círculo cheio: rochas
máficas.

Figura 3- A) Abundância dos ETR das rochas máficas e ultramáficas da região de Itapema normalizados pelo
condrito (Sun, 1982). Padrões comparativos para basaltos: E-MORB e N-MORB (Wilson, 1989),
Subducção Oceânica (Wharton et al. 1995), Subducção continental (Tormey et al. 1991), Toleítos
Continentais (Bacia do Paraná, Bellieni et al. 1986). B) Diagrama multi-elementar normalizado pelo
condrito (Sun, 1982) para as amostras de rochas máficas e ultramáficas estudadas. Padrões comparativos
para basaltos: E-MORB e N-MORB (Wilson, 1989), Subducção Oceânica (Wharton et al. 1995),
Subducção continental (Tormey et al. 1991), Toleítos Continentais (Bacia do Paraná, Bellieni et al. 1986).
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Abstract
The Sossego iron oxide-copper-gold deposit and the satellite Castanha, Jatobá, and Bacaba orebodies display
similar paragenetic evolution characterized by sodic, sodic-calcic, potassic, chloritic and hydrolytic alterations.
Extensive scapolitization zones represent the early sodic alteration at Castanha, Jatobá, and Bacaba reflecting both high
salinity and buffered activity gradients in Cl in the hydrothermal fluids. Mineralization stage occurs late in the
hydrothermal system development and was associated with low δ18OH2O values at Sossego (–1.8± –3.4‰) and relatively
enriched 18O fluids in the satellite targets (4.6 to 7.3‰ at 350 oC). These isotopic signatures could reflect limited
introduction of meteoric water and dilution in the Castanha, Jatobá, and Bacaba areas. This study indicates participation
of metalliferous, hot saline fluid in the regional hydrothermal system and reinforces the importance of significant
structurally-controlled influx of meteoric fluids for ore deposition at Sossego.
Keywords: Carajás, IOCG, Sossego
Introdução
A Província Mineral de Carajás apresenta a maior concentração conhecida de depósitos de óxido de ferrocobre-ouro (IOCG) de classe mundial, tais como, Salobo, Cristalino, Igarapé Bahia/Alemão, Sossego, Gameleira e Alvo
118. Entretanto, apesar da grande importância econômica desses depósitos, não há, até o momento, um modelo genético
único que possa explicar todas as peculiaridades de cada um dos depósitos IOCG de Carajás. A simples adoção de
modelos já propostos para depósitos dessa classe em outras partes do mundo não parece ser compatível com os
variáveis atributos dos depósitos IOCG de Carajás, que podem refletir a evolução única dessa província metalogenética.
Estudos prévios, incluindo dados geocronológicos, ainda não são suficientes para suportar a co-geneticidade
dos depósitos IOCG da PMC. Entretanto, os atributos comuns desses depósitos (associação com unidades metavulcanosedimentares do Supergrupo Itacaiúnas, com zonas de cisalhamento, proximidade a intrusões de diferentes
composições, extensas zonas de alteração hidrotermal alcalina, enriquecimento em ETR, Co, Ni, Pd e U, e ampla
variação de temperaturas de homogeneização e salinidades dos fluidos hidrotermais) parecem refletir alguns parâmetros
genéticos também comuns, ainda que associados a evoluções complexas, em múltiplos pulsos ou estágios.
A reconstituição espacial e temporal dos padrões de zoneamento de alteração hidrotermal, assim como a
aplicação de isótopos estáveis à caracterização da evolução dos fluidos mineralizantes relacionados à gênese do
diferentes corpos de minério do depósito Sossego e de alvos satélites ao depósito, tais como Castanha, Jatobá e Bacaba,
pode fornecer subsídios para a reconstituição de paleo-sistemas hidrotermais em outras partes da província, através da
compreensão das relações entre ambiente de formação e características dos sistemas IOCG em Carajás.
O depósito de óxido de ferro-cobre-ouro de Sossego
O depósito de Sossego explorado pela CVRD representa o primeiro depósito desse tipo a entrar em produção
na Província Mineral de Carajás em 2004. Esse depósito é constituído por dois grupos de corpos de minério
(Sequerinho-Baiano-Pista e Sossego-Curral) com associações de alteração hidrotermal distintas que podem refletir a
natureza das diferentes rochas hospedeiras (granito, granito granofírico, gabro e metavulcânica félsica com lentes
subordinadas de rochas metaultramáficas), intensidade variável de processos de interação fluido-rocha e distintos níveis
crustais.
Nos corpos Sequerinho-Baiano-Pista podem ser reconhecidos zonas de alteração sódica (albita–hematita) e
sódica–cálcica (actinolita-albita-titanita-epidoto-allanita) associadas com a formação de corpos maciços de magnetita–
(apatita), envelopados por zonas constituídas predominatemente por actinolita (actinolititos), semelhantes às descritos
em partes profundas de sistemas IOCG em outras partes do mundo. No Corpo Pista, hospedado predominantemente por
rochas metavulcânicas félsicas milonitizadas, um importante estágio de alteração potássica com biotita±hastingsitaturmalina–escapolita pode ser reconhecido (Villas et al., 2005).
Os corpos Sossego-Curral, entretanto, apresentam evidências de alteração potássica mais intensa,
caracterizadas pela formação de feldspato potássico e biotita rica em Cl que substituem o granito granófírico hospedeiro
das mineralizações. Alteração clorítica predomina em halos externos nesses corpos. Alteração hidrolítica com sericitahematita-quartzo, típicas de partes bastante rasas de sistemas IOCG, foram reconhecidas apenas nesses corpos.
A mineralização associa-se a brechas hidrotermais. Em Sequeirinho, tais brechas apresentam predominância de
calcopirita na matriz envolvendo fragmentos de actinolititos e de cristais actinolita, apatita e magnetita alterados. A

mineralização de cobre-ouro foi tardia e desenvolveu-se em condições essencialmente rúpteis relacionadas a sistemas de
falhas de direção NE (Morais & Alkmim, 2005). Em Sossego, as brechas apresentam fragmentos angulosos a subangulosos da rocha hospedeira hidrotermalizada envolvidos por magnetita em matriz com carbonatos e quartzo com texturas
de preenchimento de espaços abertos (Monteiro et al., 2007).
Zonas de alteração hidrotermal nos Alvos Castanha, Bacaba e Jatobá
Próximo ao depósito Sossego foram reconhecidos pela CVRD diversas ocorrências cupríferas, consideradas
satélites em relação à Sossego. O Alvo Bacaba, localizado a ENE da Mina de Sossego, é hospedado principalmente por
rochas intrusivas félsicas e gabro. Os alvos Jatobá e Castanha, localizados a norte e a nordeste da Mina Sossego,
respectivamente, são hospedados por rochas metavulcânicas, principalmente de composição riolítica e riodacítica,
também cortadas por gabro.
Nos três alvos foram identificadas extensivas zonas de escapolitização, que resultam em forte substituição dos
diversos tipos de rochas hospedeiras, principalmente em halos ao redor de expressivos veios (> 10 m) constituídos por
escapolita marialítica (+ magnetita e fluorita). Comumente a escapolita dos veios apresenta extinção ondulante,
formação de sub-grãos, texturas de recristalização e milonitização. Porfiroclastos de escapolita nas rochas alteradas
apresentam-se estirados, rotacionados e com sombras de pressão evidenciando que, ao menos em parte, a formação da
escapolita antecedeu ao cisalhamento. Alteração hidrotermal retrógrada da escapolita pode ser reconhecida nos três
alvos, evidenciada pela substituição dessa por feldspato potássico, biotita e clorita.
A alteração potássica proximal em relação ao minério é representada por veios ou frentes de alteração com
feldspato potássico rico em bário com allanita associada. Esse tipo de alteração é estruturalmente controlada e
comumente é associada a grande quantidade de magnetita. Alteração potássica com biotita é típica das zonas
denominadas de “hidrotermalitos”, constituídas por biotita (> 50%) com quartzo, magnetita, microclínio, porfiroblastos
de escapolita, hastingsita, turmalina e zircão associados. Tais zonas são fortemente controladas pelo desenvolvimento
de foliação milonítica, indicando formação de biotita e de uma segunda geração de escapolita sin-deformacionais.
Cloritização, associada a formação de calcita, quartzo, apatita, allanita e epidoto, superpõe-se às zonas de alteração
potássica representando o locus da mineralização cuprífera. Como no depósito Sossego, a mineralização representa um
estágio tardio da evolução do sistema hidrotermal representado por sulfetos (calcopirita, pirita, pirrotita, esfalerita,
millerita, vaesita, Pd-melonita) que ocorrem em vênulas, veios, bolsões, brechas e zonas de substituição da rocha
hospedeira. Zonas de alteração hidrolítica com sericita e hematita também são reconhecidas nos três alvos. O Alvo
Castanha diferencia-se das demais áreas estudadas pela predominância de pirrotita, que representa o principal sulfeto na
matriz de brechas mineralizadas, e por importantes zonas de carbonatização. Nesse alvo, calcita, quartzo e uma segunda
geração de biotita mais grossa, também ocorrem nos veios mineralizados, representando fases de ganga importantes
com texturas de deposição sincrônica à dos sulfetos.
Isótopos estáveis: estudos prévios no depósito IOCG de Sossego
Estudos de isótopos estáveis indicaram que a alteração sódico-cálcica e a formação dos actinolititos e dos
corpos de magnetita maciça do Corpo Sequeirinho foram associadas a fluidos hidrotermais de alta temperatura (> 550
o
C) e composição isotópica de oxigênio (δ18Ofluido = 6,9±0,9‰ SMOW) similar à de fluidos formacionais/metamórficos
ou magmáticos. O estágio de mineralização nos diferentes corpos do depósito foi associado a menores temperaturas
(~300 oC) e à introdução de fluidos meteóricos, como indicado pelos valores de δ18Ofluido (–1,8± –3,4‰ SMOW) em
equilíbrio com fases minerais presentes (quartzo, calcita, clorita e epidoto) nas brechas mineralizadas. Episódios de
descompressão relacionados com sobrepressão de fluidos podem ter originado as brechas, permitindo o influxo de
fluidos meteóricos canalizados em falhas, causando a deposição do minério devido à diluição e resfriamento dos fluidos
metalíferos quentes. Sulfetos presentes nos diferentes corpos de minério apresentam assinatura de enxofre
isotopicamente mais pesada (δ34S = 4,9±2,4‰) que aquela característica de enxofre magmático (δ34S = 0±1‰),
sugerindo origem do enxofre a partir de reservatórios superficiais com sulfato ou lixiviação de enxofre das rochas
hospedeiras (Monteiro et al., 2007).
Isótopos de oxigênio, carbono e enxofre: Alvos Castanha, Bacaba e Jatobá
No Alvo Castanha, temperaturas para a formação de veios mineralizados (T =355±10 oC) foram estimadas
usando as equações de fracionamento isotópico de Zheng (1993a; 1993b; 1994) a partir da composição isotópica de
oxigênio dos pares quartzo-biotita e calcita-biotita. As composições isotópicas de oxigênio dos fluidos em equilíbrio
com calcita (δ18Ofluido = 4,6 a 7,3‰ SMOW), quartzo (δ18Ofluido = 5,8‰ SMOW) e biotita (δ18Ofluido = 6,6‰ SMOW)
dos veios mineralizados de Castanha foram estimadas, a 350 oC. Apesar da incerteza a respeito da temperatura de
formação dos carbonatos dos alvos Bacaba (δ18Ofluido = 6,0‰ SMOW) e Jatobá (δ18Ofluido = 5,9‰ SMOW) as
composições isotópicas calculadas para os fluidos a 350 oC são bastante semelhantes em relação às estimadas para o
Alvo Castanha (Fig. 1).

elevados tanto de δ13C como de δ18O em relação ao
depósito Sossego.

Figura 02. Composições isotópicas de oxigênio e
carbono para carbonatos hidrotermais dos alvos
Castanha, Bacaba e Jatobá e do depósito Sossego.

Figura 01. Composições isotópicas de oxigênio
(SMOW) calculadas para os fluidos em equilíbrio com
minerais dos alvos Castanha, Bacaba e Jatobá e
comparação desses com as composições isotópicas
estimadas para fluidos associados à evolução do
sistema Sossego.
Análises de isótopos de carbono foram obtidas
para calcita dos três alvos estudados. Um intervalo
estreito de valores foi obtido para o conjunto de
amostras, incluindo calcita do Alvo Castanha (δ13C = –
4,0 a –4,5‰), Bacaba (δ13C = –3,9‰) e Jatoba (δ13C = –
3,3‰). No espaço δ13C vs. δ18O (Fig. 2), o conjunto de
dados dos três alvos não mostra covariância isotópica de
oxigênio e carbono significativa, embora defina um
campo distinto caracterizado por valores, em geral, mais

Composições de isótopos de enxofre foram
determinadas para pirrotita (δ34S = 1,8 a 3,0‰) e
calcopirita dos alvos Castanha (1,7 a 2,5‰), Bacaba (2,7
a 3,5‰) e Jatobá (0,9 a 1,8‰). Esses valores são
próximos daqueles obtidos para calcopirita do Corpo
Pista do depósito de Sossego (2,5 ±0.3‰), mas são, em
geral, mais baixos que os relativos aos corpos SossegoCurral (5,7 ±1,9‰), Sequeirinho (4,6 ±1,6‰) e Baiano
(5,6 ±0,5‰). Nos três alvos estudados, os valores de
δ34S em sulfetos (0,9 a 3,5‰) são próximos aos
esperados para enxofre magmático ou de origem
mantélica (δ34S = 0 ±1‰), de modo análogo ao
verificado em relação ao Corpo Pista. Assim como
naquele corpo, a presença de pirrotita indica que o fluido
mineralizante esteve no campo de estabilidade do H2S.
Dessa forma, as razões isotópicas de enxofre refletem os
valores de 34SΣS, e, portanto, a fonte do enxofre, que
poderia ter sido relacionada a fluidos derivados do
magma ou da lixiviação das rochas ígneas, incluindo as
(meta)vulcânicas.

Considerações finais
Próximo ao depósito de óxido de ferro-cobre-ouro de Sossego ocorrem diversos corpos mineralizados
identificados como alvos satélites do depósito, tais como Castanha, Bacaba e Jatobá. A evolução paragenética
relacionada a intensas alterações sódica (escapolita) e potássica (feldspato potássico, biotita, turmalina, potássio cloro
hastingsita), seguida por cloritização/carbonatização e sericitização tardia, é semelhante nos diferentes alvos,
independentemente da natureza distinta das rochas hospedeiras, sugerindo mecanismos de evolução dos sistemas
também semelhantes.
Os alvos estudados evidenciam episódios de escapolitização regionais associados aos estágios iniciais de
evolução do(s) sistema(s) hidrotermal(is) em grande escala. Como as diferentes gerações de escapolita associam-se a
períodos pré- e sin-deformacionais, associados a zonas de cisalhamento, é possível que o desenvolvimento do(s)
sistema(s) seja sincrônico nas diferentes áreas. Isso representa grande importância para a compreensão da evolução
temporal e espacial do sistema hidrotermal, uma vez que os alvos satélites em relação ao depósito de Sossego podem
conter zonas de escapolitização que “envelopam” as zonas com maior concentração de minério. Os estágios de alteração
hidrotermal identificados nos três alvos são semelhantes ao do Corpo Pista do depósito de Sossego, hospedado por
rochas metavulcânicas, em um contexto bastante semelhante ao dos alvos Castanha e Jatobá. Entretanto, no Corpo Pista
a albitização e a presença de actinolita são marcantes, de modo análogo ao observado nos demais corpos do depósito de

Sossego. Assim, os diferentes corpos e alvos parecem refletir zoneamento espaciais das paragêneses de alteração sódica
(ou sódica-cálcicas) desenvolvidas inicialmente no sistema, com predominância de escapolita em zonas externas e
zonas centrais com actinolita.
As extensas zonas de escapolitização reconhecidas nesse estudo são semelhantes às identificadas em outras
importantes províncias que incluem depósitos IOCG de classe mundial, tais como o Fennoscandian Shield, na Suécia, a
região de Kolari na Finlândia, Wernecke Mountains, Yukon, Canadá e o distrito de Cloncurry, Queensland, na
Austrália. Em algumas dessas províncias, a formação de escapolita a partir de halita ou de fluidos salinos derivados de
(meta)evaporitos foi estabelecida, notadamente na área de Slab no Wernecke Mountains, Yukon, Canadá (Hunt et al.,
2005).
Nos Alvos Castanha, Bacaba e Jatobá, a ocorrência de escapolita em veios e zonas de substituição são
semelhantes à halos ou frontes de alteração associados aos condutos de escape de fluidos altamente salinos. Evidências
diretas de substituição in situ de minerais evaporíticos não foram observadas. Entretanto, a presença e abundância de
escapolita marialítica reflete indubitavelmente fluidos altamente salinos nos estágios iniciais de evolução do sistema
hidrotermal e possivelmente também tamponamento da atividade de cloro no fluido. Tal tamponamento poderia ser
atribuído a fluxo de fluidos canalizados e infiltração limitada de fluidos diluídos.
As assinaturas isotópicas dos fluidos em equilíbrio com biotita, quartzo e carbonatos (δ18Ofluido = 4,6 a 7,3‰ a
o
350 C), parageneticamente tardios em relação aos estágios principais de formação da escapolita, se sobrepõem àquelas
das águas magmáticas primárias ou metamórficas de baixa temperatura. Adicionalmente, são semelhantes às
composições isotópicas de oxigênio de actinolita (6,9 ±0.9‰) formada a mais altas temperaturas (550 ±25oC) associada
a estágios de alteração sódico-cálcica do Corpo Sequeirinho. Ainda que a formação dos veios e bolsões com biotita ou
carbonatos sejam relativamente tardios em relação à escapolitização, não foi observada nos alvos satélites assinatura
isotópica indicativa de infiltração significativa de fluidos meteóricos no estágio de mineralização de forma análoga ao
verificado nos corpos Sossego e Sequeirinho.
Os valores de δ18O H2O dos fluidos hidrotermais associados ao desenvolvimento do sistema hidrotermal em
Bacaba, Jatobá e Castanha são condizentes com o tamponamento relativo do sistema. A falta de covariância isotópica
de carbonato e oxigênio também pode indicar que processos de mistura de fluidos ou de interação fluido-rocha não
foram importantes para deposição dos carbonatos. Assim, o conjunto de dados isotópicos sugere a participação de pelo
menos dois fluidos principais no (paleo)sistema hidrotermal Sossego-Castanha-Bacaba-Jatobá: (1) fluidos de alta
temperatura e altíssimas salinidades, enriquecidos em 18O, possivelmente metalíferos, de ocorrência regional; (2) fluido
meteórico de mais baixas temperaturas e menores valores de δ18O, identificado principalmente no estágio de
mineralização dos corpos Sossego e Sequeirinho. Esse último fluido pode ter sido responsável pela introdução de
enxofre isotopicamente pesado no sistema, como identificado no depósito Sossego. A extensão da mistura entre esses
dois fluidos foi possivelmente variável. O selamento dos condutos com a precipitação das fases hidrotermais iniciais
pode ter impedido a mistura desses fluidos em grande escala no sistema. Introdução limitada de fluidos meteóricos nas
áreas de Bacaba, Jatobá e Castanha pode ter sido relacionada à alteração retrógrada e desestabilização da escapolita,
assim como a deposição do minério nesses alvos. O escape episódico de fluidos meteóricos canalizados em sistemas de
falhas rúpteis a rúpteis-dúcteis pode ter representado um mecanismo efetivo de deposição do minério do Sossego, por
permitir a diminuição da temperatura e salinidade dos fluidos mineralizantes.
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ABSTRACTS

The so-called "terras pretas do índio" (TPI), apparently anthropogenicallygenerated, dark-coloured topsoils in the Amazon forest region, that are relatively fertile
compared with the acid, low cation exchange capacity (CEC) soils which cover most of the
region, often contain appreciable organic carbon contents extending to considerable depths,
of the order of a metre, compared with the less than 30cm in other soils of the region.
Samples from the A (organic enriched) horizon of a clayey TPI from Rio Preto da Eva,
Amazonas State, Brazil, of 82cm depth, were compared with samples from the A horizons
of varying depths, averaging 15cm, of non-TPI Amazonian clayey and sandy soils.
Although the CEC of this TPI soil was low and all the soils were acid, the preservation of
carbon in the TPI was demonstrated to far exceed that of the other soils.
Palavras-chave: Índices de qualidade de solos, matéria orgânica do solo.
INTRODUÇÃO
A maior parte dos solos agricultáveis na Região Amazônica são ácidos, com baixa
capacidade de troca catiônica (CTC) e baixa fertilidade. O solo é, portanto, um fator
limitante para a produtividade e sustentabilidade de sistemas de produção agrícola. Nesta
mesma região ocorrem solos denominados de Terra Preta de Índio/Arqueólogica (TPI),
geralmente altamente férteis com elevados teores de P, Ca, Mg, Zn, Mn e com teor elevado
de matéria orgânica estável (Kern & Kämpf 1989; Kern, 1996). Aparentemente, as TPI’s
formam microecossistemas próprios que não se esgotam rapidamente, mesmo nas
condições tropicais em que estão expostas ou sob uso agrícola. A TPI ocorre como
“manchas” escuras em muitos locais da Região Amazônica, em “porções” que variam de 5
a 300 ha. As TPI's constituem verdadeiras curiosidades pedológicas, devido às diferentes
propriedades químicas e físicas, quando comparadas aos solos circundantes, em geral
Latossolos.Várias hipóteses foram aventadas sobre os processos de formação das TPI's,
porém a mais aceita atualmente diz que as TPI’s teriam sido formadas não
intencionalmente pelo homem pré-colombiano (Woods & McCann, 2001). Ressalta-se que
a matéria orgânica nas TPI’s chega a ser seis vezes mais estável que nos solos adjacentes
sem horizonte A antropogênico (Glaser et al., 2001). A permanência dos elevados
conteúdos de matéria orgânica nas TPI´s apresenta de um modo geral importantes
implicações para o estoque e seqüestro do carbono no solo.
O estoque de carbono nas TPI’s é freqüentemente maior do que o de solos
adjacentes e não-antropogênicos. A grande estabilidade e o elevado conteúdo da matéria
orgânica têm importantes implicações para o seqüestro de carbono no solo. Se os níveis de
matéria orgânica de outros solos agrícolas puderem ser aumentados, como no caso das

TPI’s, menores concentrações de CO2 seriam emitidas para a atmosfera, podendo ter ação
mitigadora e importante efeito nas mudanças climáticas globais.
As Substâncias Húmicas (SH) participam de muitos processos agrícolas, ambientais
e geoquímicos, podendo servir como reservatório de micronutrientes, ajudam a manter o
regime de água, dissolução de minerais, tamponam e contribuem na estruturação dos solos
(Cunha, 2005).
O objetivo deste trabalho foi descrever e comparar propriedades químicas de TPI,
com alguns solos representativos da região amazônica, de origem não-antropogênica.
MATERIAL E MÉTODOS
Coletaram-se amostras de horizontes superficiais antropogênicos (Horizonte A) de
TPI classificada como Argissolo Amarelo Distrófico antrópico de textura arenosa/média, na
propriedade Roda de Fogo, no município de Rio Preto da Eva, AM. A área TPI 1 é
composta de solo sob capoeira de 10 anos próximo a um pasto, o solo foi classificado como
Argissolo Amarelo Distrófico antrópico de textura arenosa/média. A profundidade do
horizonte A foi 82 cm, sendo observada também a presença de poucos cacos cerâmicos
(<1%) nos três primeiros horizontes (Au1-3, até 58 cm).
Para efeito de comparação usaram-se também oito amostras de horizontes
superficiais antropogênicos (Horizonte A) de alguns solos representativos amazônicos nãoantropogênicos estocados na soloteca da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA – Solos). As análises químicas e físicas foram realizadas no centro nacional de
pesquisa de solos – Embrapa Solos – conforme métodos propostos por EMBRAPA (1997).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No perfil de solo de TPI amostrado o Horizonte A foi encontrado até uma
profundidade de 82 cm, contrastando e muito com o verificado para sete perfis dos oito
solos não-antropogênicos com horizontes A antropogênicos amostrados.
Foi verificada uma grande heterogeneidade em relação a granulometria dos nove
solos estudados, variando-se de solos médio arenosos a solos argilosos. Exceto para os
solos P4 e P9 , os valores de razões silte/argila indicam um elevado grau de intemperismo
dos solos, o que é corroborado para os valores das constantes de intemperismo (Ki)
menores do que 2,2 para oito dos nove solos estudados. Alto grau de intemperismo, típico
de solos amazônicos, é um forte indicativo de degradação ambiental dos solos,
prenunciando baixos teores de nutrientes e matéria orgânica, devido a perdas por lixiviação
(Fig.1).
Todos os solos apresentaram pH fortemente à extremamente ácido, baixa CTC,
baixa saturação por bases. No único solo não-antropogênico em que o Horizonte A
apresenta mais de uma camada, a mais superficial apresentou um baixo teor de carbono
orgânico, pouco variando com a profundidade, em relação à camada menos superficial
subjacente (Fig.2). Em TPI’s não foi encontrado o comportamento típico de perda
exponencial de carbono orgânico com o aumento da profundidade em solos, pois as
variações do teor de carbono, conseqüentemente de matéria orgânica, não caíram
abruptamente com a profundidade; pelo contrário notou-se uma queda suave e gradativa
dos teores de carbono; teores estes sempre mais elevados nos perfis de solo de terra preta
do que nos solos não-antropogênicos como anteriormente verificado por Cunha (2005).

Figura 1. Índices Físicos da Qualidade do solo.

Figura 2. Índices Químicos da Qualidade do solo.

Elevados teores de carbono, associado à presença de artefatos cerâmicos ou líticos,
tem sido considerados como atributos distintivos entre os solos antropogênicos e os nãoantropogênicos (kern, 1996; Souza et al., 2003).
CONCLUSÕES
A Terra Preta de Índio é capaz de manter, mesmo em condições amazônicas típicas de
alto intemperismo, em uma grande faixa de profundidade, um alto valor de carbono orgânico total
quando comparada a solos não-antropogênicos típicos amazônicos, apresentando, de um modo
geral, importantes implicações para o seqüestro de carbono no solo.
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Abstract
The Tatuoca river located in Ipojuca County, Pernambuco, Brazil receives a load of industrial effluents from
the industrial park from the SUAPE Industrial and Habour Complex. Botton sediments profiles were collect in 2
monitoring sampling sites (P3 and P4). These profiles were sectioned into 5cm intervals and each section was analyzed
for several different chemical species (Zr, K, Y, P, La, Mg, V, Na, Be. Ti, Sr, Ca, Ba, Cu, Li, Pb, Sc e Mo). The
enrichment factor was used as a tool to find out which species are being added up to the sediment regarding the matrix
effect in each depth interval, sorting therefore the antropogenic contribution. Principal Component Analyzis (PCA)
were performed and as a result it was possible group and determine which species are more enriched as a function of
depth and which species are of antropogenic source. Thus, the profile P3, showed varied levels of antropogenic
influence with depth, and the profile P4 showed antropogenic influence in the whole section. This behavior is a result of
continuous dredging in the SUAPE habour.
Keywords: Enrichment factor; Principal Component Analysis; SUAPE
Resumo
O rio Tatuoca localizado no município de Ipojuca é receptor de grande carga de contaminante proveniente do
parque industrial instalado no complexo de SUAPE. Perfis sedimentares foram coletados em duas estações de
monitoramento no rio Tatuoca, sendo um a montante P3 e outra a jusante P4, onde foram seccionados em intervalos de
5 cm e tiveram cada secção analisada para diversas espécies químicas (Zr, K, Y, P, La, Mg, V, Na, Be. Ti, Sr, Ca, Ba,
Cu, Li, Pb, Sc e Mo). Utilizou-se o Fator de Enriquecimento como ferramenta para averiguar quais elementos estão
sendo acrescidos ao sedimento, considerando o efeito matriz em cada nível de profundidade, separando desta forma a
origem antrópica dos contaminantes. Em seguida através da Análise de Componentes Principais, foi possível agrupar e
determinar quais espécies químicas estão mais enriquecidas em função da profundidade, pois ficou evidente a separação
dos contaminantes com os elementos oriundos da rocha mãe local. Assim, o perfil 3, apresentou níveis diferenciados de
contaminação com a profundidade, e o perfil 4 mostrou ser completamente contaminando, resultando para este último
um comportamento típico de perfil dragado.
Palavras-Chave: Fator de Enriquecimento, Análise de Componentes Principais, SUAPE.
Introdução
Algumas técnicas utilizadas para análise do enriquecimento geoquímico estão baseadas na suposição que os
processos naturais tendem a enriquecer ou empobrecer as concentrações dos metais em solos e sedimentos com relação
à rocha parental de acordo com um padrão consistente. A concentração de um metal que não se ajusta ao padrão pode
ser, eventualmente, decorrente de um aporte antrópico. Entretanto, o enriquecimento de um determinado metal deve ser
cuidadosamente considerado antes de qualquer conclusão, pois o mesmo pode estar relacionado com processos naturais,
tais como processos de enriquecimento que formam concentrações anômalas em rochas, solos e sedimentos. Alguns
fatores podem influenciar no enriquecimento natural de determinadas espécies químicas, como por exemplo, as
alterações minerais durante o intemperismo, a adsorção pela matéria orgânica e minerais argilosos de íons metálicos e a
precipitação de oxi-hidróxidos metálicos quando encontram condições químicas favoráveis.
Assim, a estimativa do nível de contaminação nos sedimentos por qualquer espécie química requer
conhecimento de sua concentração natural ou pré-industrial, para a elaboração do fator de enriquecimento no
sedimento. Freqüentemente são utilizados valores de base, local ou regional, para calcular estes fatores, ou
simplesmente aplica-se uma compilação da composição da crosta continental superior (Wedepohl, 1995). A vantagem
deste padrão, em relação a valores de base, é a ausência de qualquer influência antropogênica e sua utilização consiste
no uso dos valores de referência da média da crosta continental superior. Indicando sob forma quantitativa as variações
de concentrações das espécies químicas onde é considerado o efeito matriz nas amostras esse padrão é representado sob
a forma de Fator de Enriquecimento (Forstner, 1981).
A relação (Me/Al) indica a normatização da espécies química em estudo pelo alumínio analisado da mesma
amostra. Assim, este fator, quantifica a concentração da espécie de interesse (Me) na amostra, em relação ao

“background” geoquímico de referência, cujas heterogeneidades litogênicas (efeito das variações granulométricas e
mineralógicas) são minimizadas com a introdução na equação da espécie química Al como fator de normalização.
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar as condições atuais e o comportamento temporal relativo dos
sedimentos ativos do rio Tatuoca, quanto a concentrações de metais traço. Para atingir estes objetivos foram coletados
testemunhos de sedimentos de fundo em dois pontos de amostragem (P3 e P4) de montante a jusante do rio Tatuoca
(Fig 1).

Materiais e Métodos
Os testemunhos de sedimentos ativos foram coletados em junho de 2006 com o auxílio de uma
amostrador à percussão confeccionado em tubos de PCV. Em seguida foram armazenados a 18oC, foram seccionados
em intervalos de 10 cm de comprimento. Após o seccionamento do testemunho, as sub-amostras foram colocadas em
estufa a 50oC para secagem. Depois de secas as amostras foram retiradas da estufa e colocadas em bancada até
atingirem temperatura ambiente. Em seguida as amostras foram desagregadas e homogeneizadas em gral de porcelana.
Uma alíquota de 1,0g da amostra foi solubilizada com água-régia em placa aquecedora a 100oC. Após a solubilização as
amostras foram deixadas em repouso até atingirem temperatura ambiente. Em seguida as amostras foram filtradas,
colocadas em balão volumétrico de 50ml e o volume aferido com solução de HNO3 a 5%. As análises químicas foram
efetuadas pela técnica de espectrometria de emissão atômica (IPC/AES). Os resultados das análises químicas foram
tratados estatisticamente utilizando-se análise multi-variada (análise de componentes principais) e o fator de
enriquecimento calculado de acordo com a formulação proposta por Forstner (1981).

Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem no rio Tatuoca.

Resultados e discussão
O gráfico dos escores da Análise de Componentes Principais separou os grupos de maior afinidade geoquímica
dos parâmetros analisados nos perfis coletados de cada ponto. Assim, observa-se que o eixo PC1, que contém 39% da
informação, separa do lado direito do gráfico as amostras referentes ao topo do perfil 3 (P31, P32, P33 e P34) e todo o
perfil 4 (P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47 e P48). Já no lado esquerdo do eixo estão as amostras do meio (P35, P36,
P37 e P38) e da base (P39, P310, P311 e P312) do perfil3 separados em dois grupos (Figura 2a). No gráfico dos pesos,
o grupo localizado no lado direito do eixo PC1, reúne os parâmetros analisados referentes ao topo do perfil 3 e todo
perfil 4 (Ba, Cu, Li, Pb, Sc e Mo) e no lado esquerdo os parâmetros predominantes no meio (Sr e Ca) e base do perfil 3
(Zr, K, Y, P, La, Mg, V, Na, Be e Ti), (Figura 2b). Observando que os fatores de enriquecimento do perfil 3 separam-se
em três subgrupos, estando ao valores do topo relacionada às espécies poluentes superficiais (Ba e Cu), no meio existe a
fração carbonática é a predominante (Ca e Sr) e na base do perfil as espécies relativas a matriz litológica local (Zr, K,
Y, P, La, Mg, V, Na, Be e Ti). O perfil 4 estando todo ele relacionado com as espécies do topo do perfil 3 (Li, Pb, Sc e
Mo) sugere que seja referente à um revolvimento de suas camadas causado por dragagens que contaminou os níveis
mais inferiores.

Figura 2a – Gráfico das amostras agrupadas pela
influencia dos contaminantes.

Figura 2b – Gráfico dos Fatores de Enriquecimento
das espécies químicas agrupados pela profundidade.

O eixo PC2, que contém 28% da informação, discrimina as profundidades de cada perfil em função das
espécies superficiais e profundas que cada um contém. Assim, observa-se que na parte superior do gráfico contém os
parâmetros com maior afinidade geoquímica com o topo do perfil 3 (P1, P2, P3 e P4) (Zr, K, Ba e Cu). Em torno do
eixo da origem em PC2 para baixo, estão agrupados os parâmetros que se correlacionam com o meio e a base do perfil
3 ( P35, P36, P37, P38, P39, P310, P311 e P312) e com todo o perfil 4 (P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47 e P48) (Y, P,
La, Mg, V, Na, Be, Ti, Sr, Ca, Li, Pb, Sc e Mo) (Fig 3a e 3b).
A separação do topo do perfil 3 em relação às demais amostras é devido ao material depositado
superficialmente tendo características de lixiviação como Zr e K e de contaminantes recentes como o Ba e Cu.
As amostras do meio e da base do perfil 3 e de todo perfil 4 estão agrupadas por sua afinidade geoquímica
proveniente de alterações químicas do material constituinte da rocha matriz, uma vez que o perfil 4 foi revolvido,
misturou a poluição deste perfil com os elementos provenientes da rocha matriz.

Figura 3a – Gráfico das amostras agrupadas pela
influencia da matriz e dos contaminantes.

Figura 3b – Gráfico dos Fatores de Enriquecimento
agrupados pela influencia da matriz e dos contaminantes.

Figura 4 – Fator de Enriquecimento para o Li, Pb, Sc e Mo.
No gráfico de Fator de Enriquecimento para os elementos Li, Pb, Sc e Mo (Fig 4), está evidente que o perfil 4
apresenta valores elevados em todo seu comprimento, e que no perfil 3 existe um gradiente dos teores dos
contaminantes. Esse fato corrobora a idéia de que o perfil 3 se mantém intocado e o perfil 4 foi dragado.
Conclusões
Normalizando os resultados obtidos para os perfis de sedimentos de fundo do rio Tatuoca pelo Al, ficou
evidente que existe um enriquecimento dos teores de Li, Pb, Sc e Mo em todo o perfil 4, e que para o perfil 3, o
enriquecimento ocorre no topo do perfil para os elementos Ba e o Cu. O meio e a base do perfil 3, estão mais
representados pelos elementos que compõe a matriz litológica local. Este enriquecimento pode ser causado por aporte
exógeno, ou seja, em função das atividades no Complexo Industrial Portuário de Suape. No perfil 4 o posicionamento
do nível enriquecido a uma profundidade de 10-20cm (P43 e P44) pode ser conseqüência das freqüentes dragagens na
baia de Suape e da recente dragagem no estuário do rio Tatuoca, a jusante deste local, em função das atividades de
implantação do Estaleiro Atlântico Sul.
Os resultados preliminares apontam para o aporte de metais na área monitorada que não são explicados apenas
pelo enriquecimento natural e que o aporte antrópico ocorre na área de modo bastante evidente para parte dos metais
analisados (Zr, K, Y, P, La, Mg, V, Na, Be. Ti, Sr, Ca, Ba, Cu, Li, Pb, Sc e Mo). Não foram observados níveis
significativos de enriquecimento das espécies Zr, K, P, Sr, Ca, Ti e Be nos sedimentos.
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ABSTRACT
Results related to the non conventional use of the X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) for quantitative
analysis of Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr and Pb in leachates from acqua regia extraction for an aqueous solution. Samples used
for leaching are the fine fraction (< 0.062 mm) of mangrove sediments from Jundiaí river. The preparation of pressed
pellets from the dry residue of the leachates allowed its analysis in the solid form by XRF. From the sample of this study,
two aliquots were used. One of them (ten grams) was mixed with wax (two grams) and pressed. Other aliquot was leached
with acqua regia. After the digestion, the residue was filtered and dried, being prepared a pressed pellet. The filtered
supernatant was dried, mixed with wax and pressed. The sum of the results obtained for the leachate and the residue in the
filter, minus the values obtained for the pressed pellet used as blank, are close to the results obtained for the whole sample,
with maximum relative difference of 18%. The results indicate that XRF may constitute a convenient alternative for the
quantitative analysis of dry residues of leachates from solid samples.
Palavras-chave: Espectrometria de Fluorescência de Raios X, metais pesados; geoquímica analítica.

INTRODUÇÃO
O papel mais importante no esquema de poluição de sistemas de rios por metais é desempenhado pelos
sedimentos. Estes refletem a quantidade corrente do sistema aquático e podem ser usados para detectar a presença de
contaminantes que não permanecem solúveis após o seu lançamento em águas superficiais. Mais do que isso, os
sedimentos agem como carregadores e possíveis fontes de poluição, pois os metais não são permanentemente fixados por
eles e podem ser redispostos na água, em decorrência de mudança nas condições ambientais tais como: pH; potencial
redox ou presença de quelantes orgânicos. As propriedades de acúmulo e de redisposição de metais nos sedimentos os
qualificam como de extrema importância em estudos de impacto ambiental, pois registram em caráter mais permanente os
efeitos de contaminação (Förstner et aI., 1983; Mozeto, 1996). Para uma correta avaliação da quantidade de espécies
químicas presentes em sedimentos, distinguem-se os processos de origem natural daqueles que tem como origem a ação
do homem. Um sedimento é geralmente formado por fases sólidas, compostas por elementos químicos diversos, os quais
podem estar presentes originalmente em altas concentrações ou terem sido adicionados ao meio por fontes antropogênicas.
Em águas naturais, os sedimentos consistem predominantemente de detritos orgânicos, material coloidal, células vivas
(bactérias e algas) e sólidos inorgânicos, tais como óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, carbonatos, sulfetos e argilas. Existem
muitos fatores que influenciam a adsorção e a retenção de contaminantes na superfície das partículas, dentre os quais
destaca-se o tamanho das mesmas. Vários pesquisadores preferem as frações finas de partículas síltico-argilosas (< 0.063
mm) para amostragem e análises, utilizando estas frações para determinar a presença de contaminantes em águas
superficiais. No que se refere ao tratamento químico utilizado para quantificar a biodisponibilidade dos elementos
químicos para o meio aquoso, há autores que optam pela denominada extração simples, com um tipo de ácido forte ou
fraco, ou extração seqüencial, a qual consiste na utilização de uma série de reagentes propostos para dissolver certas fases
químicas, lixiviando os metais traços associados para uma solução. Quanto às técnicas analíticas empregadas para a
quantificação de elementos-traços em lixiviados, dentre as mais comuns encontram-se a Espectrometria de Emissão Ótica
com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), Espectrometria de Absorção Atômica (AAS), Espectrometria de
Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES) e Espectrometria de Massas por Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-MS).
A Espectrometria de Fluorescência de Raios X com Sistema Dispersivo de Comprimento de Ondas
(EFRX-WDS) é uma técnica multi-elementar capaz de detectar a maior parte dos elementos químicos, com exceção
daqueles com número atômico baixo, podendo determinar a concentração de elementos na faixa de 1µg/g (1ppm) a 100%,
em amostras sólidas ou líquidas, sendo convencionalmente utilizada para análise total de amostras sólidas.

Dados relativos a estudos realizados sedimentos do sistema Jundiaí-Potengi, coletados próximos às cidades de
Macaíba e Natal/RN corroboram a hipótese de contribuição antropogênica para a presença de metais pesados nos mesmos
(Guedes, 2003; Guedes et.al., 2003; Guedes et al., 2005; Lima et al.,2006 e Sindern et al., 2007).
O presente trabalho apresenta resultados relativos à utilização não convencional da técnica de EFRX para a
análise quantitativa de Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr e Pb em lixiviados obtidos a partir da extração com água régia para uma
solução aquosa. As amostras utilizadas constituem a fração fina (< 0.062 mm) de sedimentos de mangue do rio Jundiaí. A
preparação de pastilhas prensadas a partir do resíduo seco dos lixiviados permitiu sua análise na forma sólida utilizando o
EFRX.

METODOLOGIA
A amostragem foi realizada em dezembro de 2006, na época de estiagem, quando a contribuição de água doce
para o Rio Jundiaí é representada basicamente pelos esgotos "in natura” que chegam à drenagem através das valas pluviais
que recebem clandestinamente os descartes oriundos das atividades urbanas.
Em laboratório, as amostras (aproximadamente 1kg de sedimento) foram secas a 60°C por 24 horas,
desagregadas e peneiradas. A fração fina (< 0.063 mm) dos sedimentos, coletados à jusante do centro urbano da cidade de
Macaíba, foi analisada para os elementos traço por espectrômetro de fluorescência de raios X de marca PHILIPS, modelo
PW-2400, com sistema dispersivo por comprimento de ondas (Laboratório de Geoquímica, Departamento de Geologia,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal), equipado com tubo de Rh. O procedimento rotineiro padrão
adotado para a preparação de pastilhas prensadas para análise de elementos traços no Laboratório de Geoquímica
(DG/UFRN) corresponde à mistura de 10 g da amostra a ser analisada com 2 g de cera. A cera utilizada para a preparação
de pastilhas prensadas é da marca HOESCHT, e a prensagem das amostras é realizada a 20 toneladas por um minuto. Os
materiais de referência utilizados para a calibração do equipamento foram confeccionados segundo este procedimento.
A partir da amostra deste estudo, doravante denominada de G, foram obtidas duas alíquotas:
a) uma alíquota de dez gramas, sem secagem prévia, foi pesada em béquer de 100 ml, em balança analítica de
precisão AMD-200; foram adicionadas 2 gramas de cera; o material foi homogeneizado e prensado (amostra total);
b) uma alíquota de dez gramas, sem secagem prévia, foi utilizada para ataque ácido forte com água régia,
segundo o procedimento descrito a seguir. A amostra foi pesada em béquer de 250 mL, em balança analítica de precisão,
sendo adicionados 60 mL de água régia, deixando reagir a frio por 30 minutos. A seguir utilizou-se placa aquecedora a
80ºC por 150 minutos, utilizando um vidro de relógio. Após resfriamento, a amostra foi filtrada, lavando-se o filtro com
HCl a 7,2%. Esta alíquota originou duas sub-alíquotas: o material filtrado, o qual foi levado à estufa de secagem a 60ºC,
doravante denominado de resíduo A; o lixiviado remanescente no Becker foi seco em chapa aquecedora, permanecendo
um resíduo amarelado no fundo (lixiviado B). O resíduo A seco (9,9625 g) foi misturado com 2 gramas de cera,
homogeneizado e prensado; o lixiviado B seco (1,4594 g) foi misturado com 6 gramas de cera, homogeneizado e
prensado. Entre as etapas de secagem, adição de cera, homogeneização da amostra e medida no EFRX, o resíduo A e o
lixiviado B foram mantidos em dessecador. A prensagem do lixiviado B foi efetuada com filme de polipropileno dos dois
lados da pastilha, para evitar a aderência da mesma ao molde da prensa. Uma pastilha preparada com 6 gramas de cera
para leitura no EFRX foi utilizada como branco para o experimento.
A amostra total e o resíduo A apresentam aproximadamente massas em torno de 10 gramas. A mistura com 2
gramas de cera procura manter as condições de preparação de amostras para análise em rotina do laboratório. O lixiviado
B e o branco foram preparados com 6 gramas de cera para tentar obter pastilhas da mesma espessura, pois este é um
parâmetro importante na análise quantitativa por Espectrometria de Fluorescência de Raios X

RESULTADOS
A tabela 1 mostra os resultados analíticos para os elementos trações Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr e Pb medidos por
EFRX em pastilhas prensadas preparadas segundo a metodologia descrita anteriormente.
A hipótese de trabalho é que a soma dos resultados obtidos para o lixiviado B e o resíduo A, subtraindo-se os
valores obtidos para o branco (resultados em negrito e itálico na linha 7 da Tabela 1), devem aproximar-se do teor obtido
para os resultados na amostra total (resultados em negrito e itálico na linha 2 da Tabela 1). A diferença relativa para cada
elemento químico é mostrada na linha 8 da tabela.

Tabela 01. Teor de elementos traços medidos por Espectrometria de Fluorescência de Raios X em pastilhas
prensadas a 20 toneladas por 1 minuto. Amostra original: fração fina (< 0.062 mm) de sedimento de mangue
coletada no Rio Jundiaí/RN
Espessura
Massa da amostra +
da pastilha
Massa de cera (g)

Amostra G

Amostra total (1) (ppm)
10 + 2
9,9625 + 2
Resíduo A (2) (ppm)
1,4594 + 6
Lixiviado B (3) (ppm)
Branco (4) (ppm)
0+6
A + B (ppm)
A + B - branco (ppm)
Diferença relativa (%)
< LD = abaixo do limite de detecção

5
4
4
4
-

Cr

Ni

Cu

Analito
Zn

Rb

Sr

Pb

183

38

67

270

67

196

57

38
114
< LD
152

6
25
< LD
31

7
56
< LD
63

20
221
< LD
241

39
35
< LD
74

137
93
< LD
230

23
39
11
62

152

31

63

241

74

230

51

17

18

6

11

-10

-17

11

(1) Pastilha prensada: 10 g de amostra + 2 g de cera; (2) Pastilha prensada: resíduo sólido pós filtragem + 2 g de
cera; (3) Pastilha prensada: resíduo amarelado do sobrenadante pós-filtragem + 6 g de cera; (4) Pastilha prensada:
branco preparado com 6 g de cera.

DISCUSSÃO
Os elementos químicos Cr, Ni, Cu, Zn e Pb encontram-se em maior quantidade no lixiviado B, enquanto que os
teores de Rb e Sr são maiores nos resíduo A. Este resultado encontra-se dentro do esperado, pois a mineralogia da fração
fina destes sedimentos segundo Lima et al. (2006) indica que quartzo e feldspato são os principais constituintes das
amostras, enquanto que o mineral de argila identificado é a caulinita. Os elementos Rb e Sr encontram-se na estrutura dos
minerais essenciais constituintes da fração inorgânica dos sedimentos, principalmente em feldspato e caulinita, tendo sido
parcialmente lixiviados pelo ataque ácido forte. Os elementos Cr, Ni, Cu, Zn e Pb encontram-se no resíduo A, mas os
teores são consideráveis no lixiviado B, evidenciando sua maior disponibilidade para o meio aquoso.
Na última linha da tabela 2 encontram-se os resultados analíticos referentes ao lixiviado B, retirados da tabela 1.
Para efeito de comparação, são apresentados os resultados analíticos de três outros trabalhos, sendo todos os dados
referentes a lixiviados com água régia.
Os resultados das referências (1) e (2) na tabela (Sindern et al., 2007; Guedes, 2003) são de amostras sedimentos
de mangue da mesma área na qual foi coletada a amostra do presente trabalho. Sindern et al. (2007) determinaram Cr e Ni
por ICP-OES, enquanto que Cu, Zn e Pb foram analisados por AAS-forno de grafite. Guedes (2003) analisou todos os
elementos por ICP-AES. Os dados da referência (3) são de materiais de referência certificados do CANMET (LKSD 1-4).
Neste caso, 35 laboratórios forneceram os dados analíticos, correspondentes a valores de referência de extração com água
régia, os quais são apresentados aqui.

Tabela 02. Teor de elementos traços medidos por técnicas diversas, em lixiviados de extração com água régia
Nº de
amostras

Analito (ppm)

Referência
Cr

Ni

Cu

Zn

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Rb

Sr

Pb

Min.

Máx.

Min.

Máx.

6

(1)

12,3

95,3

7,8

61,7

6,0

30,7

11,0

76,0

n.a.

n.a.

n.a.

4,00

24,7

13

(2)

37,00

85,00

24,00

113,00

19,00

52,00

41,00

141,00

n.a.

39,00

351,00

19,00

91,00

4

(3)

12

51

11

44

30

44

139

337

n.a.

n.a.

n.a.

26

1

Este trabalho

114

25

56

221

35

93

93
39

(1) Sindern et al. (2007); Cr e Ni – ICP-OES; Cu, Zn e Pb – AAS-forno de grafite; (2) Guedes (2003) ICP-AES; (3)
Materiais de referência certificados do CANMET (LKSD 1-4); n.a. = não analisado.

Os resultados analíticos deste estudo são compatíveis com os resultados obtidos por Sindern et al. (2007),
Guedes (2003), Guedes et.al. (2003) e Guedes et al. (2005), também para sedimentos da mesma área.
Com relação a cada elemento químico, observa-se que os resultados apresentados neste trabalho ultrapassam os
valores da literatura para Cr, Cu e Zn; para os elementos Ni, Zn, Sr e Pb os resultados encontram-se dentro do previsto.
Destaque-se que em lixiviados por água régia de 13 amostras de sedimentos de fundo da mesma área, analisadas por
Guedes (2003), foram encontrados valores entre 39,00 e 351,00 ppm.

No que se refere à técnica analítica em si, este trabalho apresenta resultados preliminares que indicam que a
EFRX pode constituir uma alternativa viável para a análise de resíduos secos de lixiviados, encorajando investigações
adicionais. A investigação encontra-se em estágio inicial, devendo ser incluídas replicatas das mesmas amostras e
resultados analíticos por outros métodos, análises de outras amostras da mesma área, além da realização de ensaios com
materiais de referência, para validar os resultados.

CONCLUSÔES
Os dados deste estudo sugerem que, no caso da digestão química parcial das frações finas de sedimentos de
fundo utilizadas para estudos ambientais, a técnica de EFRX aplicada à análise de resíduos secos a partir de lixiviados
com água régia pode vir a ser utilizada como uma alternativa analítica para a obtenção de dados quantitativos. A
potencialidade pode estender-se para extrações simples de caráter diverso, ou ainda seqüenciais, merecendo investigações
adicionais.
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Abstract
This work exposes the research advances in medical geology in Uruguay related with the environmental risk exposure
by arsenic presence in Raigón Aquifer. The study target is the groundwater, which destination is not only for irrigation
purposes but for human and animal drinking as well.
Key words: arsenic; groundwater, Uruguay
Resumen
El presente trabajo expone los avances en las investigaciones en geología medica en Uruguay relacionadas con el riesgo
ambiental por presencia de arsénico en las aguas subterráneas del Acuífero Raigón que se destinan tanto a riego como
para bebida de humanos y animales.
Palabras clave: arsénico, agua subterránea, Uruguay
Introducción
En algunos países latinoamericanos la problemática del contenido de metales y semi-metales tóxicos, en particular
arsénico (As) en agua de bebida adquiere dimensiones colosales. En Uruguay, la falta de datos y estudios sistemáticos
sobre el tema, deja a la población expuesta a un riesgo potencial. Por esta razón surgió la inquietud de evaluar el riesgo
ambiental por presencia de As agua subterránea, siendo el acuífero Raigón, el punto de comienzo, del cual se presentan
algunos datos preliminares.
Objetivos
Determinar la calidad de las aguas subterráneas pertenecientes al acuífero raigón en relación a los contenidos de metales
y metaloides tóxicos, en particular de arsénico y evaluar el riesgo ambiental al que se encuentra expuesto la población
de la zona.
Justificación
Con el deterioro cualitativo y cuantitativo de las fuentes de agua superficiales se buscan alternativas para el
abastecimiento de agua en las fuentes subterráneas. En 1997, el “Programa de Manejo de Recursos Naturales y
Desarrollo del Riego” (PRENADER), financiado por el Banco Mundial, fue concebido para resolver de forma
inmediata los problemas de abastecimiento de agua en diferentes regiones del país, siendo una de ellas la región
comprendida por el Acuífero Raigón. En este marco, entre 1998 y 2002 se realizaron 3500 perforaciones profundas en
el SAR destinadas a riego y abastecimiento de establecimientos ganaderos, sin estudios previos de impacto/riesgo
ambiental previo. Por otra parte, de los varios estudios que se han realizado en el SAR (OIEA RLA/8/31), ninguno ha
abordado la geoquímica de los metales tóxicos. El aumento del campo de pozos provocó la sobre-explotación del
sistema, produciendo descensos importantes de los niveles freáticos favoreciendo el cambio en las condiciones redox,
beneficiando, la movilización de los metales y que estos alcancen al agua subterránea.

Localización
El Acuífero Raigón está ubicado al Sur del Departamento de San José, Uruguay. Abarca una superficie de 1.800 km²
que cuenta con una población de 47.000 habitantes. Su principal actividad económica es la agrícola-ganadera (Fig 1).
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Figura 1: localización de la zona de trabajo en la región

Antecedentes Geológicos y contenidos de Arsénico en la región próxima.
El Acuífero Raigón forma parte de las litologías sedimentarias cenozoicas de la Cuenca Santa Lucía, un Pull-apart
cretácico (Veroslavsky, 1999). Está formado casi en su totalidad por la Formación Raigón que está integrada por
depósitos continentales con predominio de un sistema fluvio deltaico y preeminencia de facies arenosas,
conglomerádicas y pelíticas. En algunas localidades se encuentran niveles decimétricos de depósitos piroclásticos
(cenizas) intercalados en esta unidad. La Fm Raigón es cubierta en gran parte por los depósitos de la Formación
Libertad que está formada por sedimentos arcillosos, limos-arcillosos y loess, con concreciones de carbonatos de calcio
y pequeños cristales de yeso. En esta unidad, también se encuentran niveles decimétricos de depósitos piroclásticos
(cenizas) intercalados.
Como referencia, en Argentina, las aguas subterráneas de la Provincia de Santa Fe de modo natural contienen arsénico
en diferentes concentraciones. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires ocurren situaciones similares en el acuífero
Puelches, que presenta la edad y misma litología que el SAR. (Vázquez et al 2000). En base a lo expuesto, se evidencia
la existencia de un riesgo ambiental potencial por presencia de arsénico en la salud de las poblaciones que consumen
estas aguas que justifica el estudio propuesto en este proyecto.

Determinaciones de Arsénico
Los muestreos fueron realizados según los protocolos de la OPS/OMS.
Las determinaciones preliminares de arsénico para el acuífero fueron realizadas en el campo mediante screening con
tiritas reactivas y en el laboratorio con ICP-MS en el Instituto J. Almera, CSIC - Barcelona, España.
Fueron analizadas 22 muestras de agua subterránea, y revelaron para el Screening valores promedio variables entre
pozos profundos y rasos. En 18 Pozos profundos (+50m) los valores se encuentran ene le rango entre 10-25 µg/L; en 4
Pozos excavados (15m), los valores encontrados varían entre 25-50 µg/L.
Con ICP-MS se analizaron 8 muestras que revelaron valores promedio de 18,7µg/L; 6 Pozos profundos (+50m)con
valores promedios de 16 µg/L y 2 Pozos excavados (15m) con un promedio de 18,9 µg/L. (Fig 2).
Comentarios
Los datos preliminares revelan la existencia de arsénico en las aguas del acuífero en cantidades que exceden lo
recomendado por la OMS (WHO) como seguras (10µg/L).
Las dos metodologías aplicadas, en forma primaria, revelan que presentan mayores concentraciones de arsénico los
pozos rasos que los pozos profundos. Algunas hipótesis que serán analizadas nos llevan a pensar en las fuentes de ese
arsénico. Una de las posibilidades es la desvitrificacion de los vitroclastos contenidos en los loess y piroclastitas
encontradas en la Fm Libertad suprayacente. Otra, de origen antropogénico estaría ligada a la lixiviación de postes de
madera tratados con CCA (cromo–cobre-arsénico). Otra hipótesis nos lleva a pensar en cambios en las condiciones

redox del sistema acuífero debido al cambio en los niveles freáticos por la sobreexplotacion, con la posible liberación
del arsénico de las estructuras de los vitroclastos contenidos en sedimentos limo-arcillosos que funcionan como
acuitardos intercalados entre los niveles de aporte del acuífero Raigón.
Actualmente se están realizando estudios en 100 pozos del mencionado acuífero, para evaluar el origen geogénico o
antropogénico del arsénico encontrado. Estos estudios abarcan las aguas, las rocas y los sedimentos del acuífero raigón
y de las litologías suprayacentes. También se están elaborando los borradores de las encuestas epidemiológicas.
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Figura 2: resultados preliminares de Screening e ICP-MS en 8 pozos piloto.
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Abstract
Sediment cores were collected in a mangrove forest ecosystem to carry out a study on the relation between
the relative sea level rise and sediment accumulation. Sediment accumulation rates were calculated
through signatures left by trace metal (Pb and Zn), normalized by Al, contamination from mining activity.
Cores were collected in a transect, mud flat, fringe and 10 m into the forest, to verify if the sediment
accumulation rate is keeping pace with the rising sea level. Results indicate sediment accumulation rates of,
mud flat (4.6 mm/year), fringe (undecipherable) and 10m into the forest (4.0 mm/year). The nearby tide
gauge indicated that the relative sea level rose approximately 3.6 mm/year from 1955 to 2003. These
results show that the sedimentation accumulation rate has been keeping pace with a local sea level rise in
the area for the past 60 years.
Key words; mangrove forest, Pb, Zn, Al
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Introduction
Global warming and sea level rise (SLR) have become highly publicized issues throughout the
world (Hansen et al., 2005; Meehl et al., 2005). In Brazil, little is known about how SLR has affected the
relative sea level (RSL) during the past century. One reason is because tide gauges have not been utilized
consistently along this countries 7,500km coast. Knowing RSL trends in specific areas may be important
due to the fact that large variations in this rate may be found along the coastal regions of the world (Pikey
and Cooper,2004).
Sedimentation rates in mangrove forests may be used to estimate RSL rates during the 20th century
(Lynch et al., 1989; Smoak and Patchineelam, 1999). Since mangals thrive in geographically limited
locations, only minimal variation in their hydrological regime can cause mortality or migration (Blasco et
al., 1996). Their survival during sea level changes depends on the quasi-equilibrium of the sedimentation
rate in these ecosystems and local sea level oscillations.
Mining and refining of Pb and Zn had been carried out in the Vale do Ribera region from 1945 to
1995. The impact of these activities is believed to have reached the Cananeia, SP, lagoon-estuarine
system. Considering that trace metal contamination may be used to estimate or confirm accumulation rates
(Mason et al., 2004), this study utilizes sedimentation rates taken from a mangrove in Ilha do Cardoso,
Cananeia, SP (Fig. 1) as a proxy for determining a rising RSL rate for the last ~ 60 yeas. These
sedimentation rates were determined through relative, normalized by Al, anthropogenic Pb and Zn
sedimentary signatures.
Methods
The three sediment cores were collected in an Ilha do Cardoso, in a well protected site of low
hydrodynamics and isolated enough to support a well developed mangrove forest habitat. This was done
by inserting 7cm diameter plastic tubes into the substrate during low tide, in December, 2005. The sediment
was extruded out of the tube and sectioned at 1-cm intervals from the core top to 10 cm and at 2-cm
intervals in the residual of the core. A ~2 mg split of the sections were analysed for Zn, Pb and Al in an
ICP-OES (Ultima II model). Digestion was carried out with aqua regia solution in a microwave.
Aluminum was used to normalize Pb and Zn to account for grain size/mineralogy variations in samples.
Results
The sedimentary Pb, Zn and Al concentrations and relative Pb/Al and Zn/A (Fig. 2) provide
insight to anthropogenic activity that took place in the study area. Distinct peaks in the Pb/Al and Zn/Al
concentrations can be seen in the C3A core, at the 24 cm mark. The C3C core shows relatively less
dramatic peaks in both Pb/Al and Zn/Al concentrations at the 28 cm mark. These peaks are assumed to
come from Zn and Pb mining activity that began in 1945. No Pb or Zn sedimentary signatures where
identified in the C3B core.
Conclusion
Results indicate that the relatively high sediment accumulation rates, mud flat (4.6 mm/year),
fringe (undecipherable) and 10m into the forest (4.0 mm/year) are comparable with work published on
sedimentation rates in the area. The nearby tide gauge indicated that the RSL rose approximately 3.6
mm/year from 1955 to 2003.
These results show that the sedimentation rates in this area have been
keeping pace with a local RSL rise in the area for the past 60 years. Because the RSL will vary from one
area to another, the intention of this work is to contribute in methods that may be useful in quantifying
sedimentation rates through natural or anthropogenic signatures. Using mangrove sedimentation
accumulation rate in reference to RSL rise could be applied to over as much as two-thirds of the Brazilian
coast, where for the most part, is deficient in recent RSL data.
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ABSTRACT
Jacuípe River, located in the city of Camaçari-BA. The estuarie has been an intense influence industrial and tourist
development in last years. The collecting of water and superficial sediment of the mangrove for metal analyses had been
carried through (Fe, Cu, Al, Pb, Cd, Mn and Cr) objectifying to study the metal concentrations in the water of the river
and the superficial sediment of the mangrove as a preliminary evaluation for implantation of a Geoambiental Diagnosis.
The results revealed values that concentrations of metals (Fe, Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Cr) in comparison with the standards
values indicate not the toxicity of waters and the superficial sediment of the mangrove.
Key Words: water, sediment, metal.
INTRODUÇÃO
Os ambientes marinhos e costeiros vêm sofrendo nos últimos anos um considerável processo de degradação ambiental,
causada pela crescente pressão sobre os recursos naturais. A área de estudo do presente trabalho encontra-se no estuário
do rio Jacuípe, localizado no município de Camaçari, no estado da Bahia. Tal área possui cerca de 5,5 Km2. A região
possui fácil acesso, e está localizada a 49,5 Km ao norte da Capital Salvador, através da BA- 099.
O rio Jacuípe nasce no município de Conceição do Jacuípe e atravessa os municípios de Amélia Rodrigues, Terra
Nova, São Sebastião do Passé, Mata de São João e Camaçari, desaguando no Oceano Atlântico. Possui como principais
afluentes o rio Capivara Grande e rio Capivara Pequeno.
Nos últimos anos a região sofreu um considerável aumento populacional impulsionado pelo desenvolvimento do
turismo, com a criação de vários núcleos residenciais, hotéis, bares e restaurantes, impulsionada pela Estrada do Coco e
Linha Verde, o que vem a sugerir um diagnóstico e controle dos efeitos dessas atividades antropogênicas sobre o
ecossistema. Além da ação antrópica como agente poluente, o rio Jacuípe bordeja o Pólo Petroquímico de Camaçari e
recebe dejetos do mesmo se tornando um fator de extrema preocupação e monitoração, à medida que o rio Jacuípe é
utilizado para diversas necessidades das populações das diversas localidades em que passa. No estabelecimento do
critério de qualidade e controle de poluição geral, a determinação de metais pesados em sedimentos superficiais do
manguezal e da água do rio constitui um dado bastante importante.
Este trabalho tem como objetivo estudar a concentração e distribuição de metais (Fe, Cu , Pb, Cd, Zn, Mn e Cr) no
estuário do rio Jacuípe comparando os dados entre as concentrações de metais na água do rio e no sedimento superficial
do manguezal fornecendo dados para diagnósticos, controle, monitoração, e futuros trabalhos sobre as ameaças de
degradação do ecossistema e compreensão da dinâmica geoambiental ocorrente no local.
METODOLOGIA
A amostragem foi feita na localidade de Barra de Jacuípe, distrito de Camaçari. No local, foram medidos os
parâmetros físico-químicos (eH, pH, salinidade, temperatura) da água superficial. Paralelamente, foram coletados em
três pontos diferentes de amostragem, aproximadamente 1 Litro de água. Após a coleta as amostras foram acidificadas
com ácido nítrico a 1% para evitar a precipitação de material em suspensão.
Para análise do sedimento de superfície, a coleta foi feita em três pontos de amostragem, no manguezal adjacente ao
rio Jacuípe. As Amostras foram coletadas com pás de aço inox e acondicionadas em sacos plásticos. No laboratório, as
amostras foram secas em temperatura ambiente. Em seguida o sedimento foi homogeneizado e quarteado. Foram
determinados metais nas duas matrizes. Para determinação em água utilizou-se a metodologia APHA,(1995). O método
consiste pré-concentrar 50 mL da água em placa aquecedora. Para determinação em sedimento utilizou o método
ASTM,(1992), que consiste em digerir amostras em forno microondas. Após digestão de ambas as matrizes, água e
sedimento, foram feitos as determinações de metais por Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS).
Todas as amostras foram analisadas em triplicata para cada estação, além da utilização da prova em branco e do padrão
de referência internacional “STSD-4” (Stream Sediment Samples-4). Para o processo de abertura das amostras, o
controle de qualidade foi satisfatório, pois atingiu de 80-109% de recuperação dos teores em relação ao padrão de
referência STSD-4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores dos parâmetros físico-químicos analisados nas águas superficiais, não apresentaram grande variabilidade
entre as estações. A temperatura da água mostrou-se aproximadamente constante (29 à 28 ºC) para todas as estações
com um mínimo de 28oC. A temperatura mais baixa deve-se provavelmente às condições climatológicas do horário da
coleta.
A elevação da condutividade pode ser atribuída a constituintes de origem natural bem como àqueles de origem
antrópica (Mestrinho, 1998). A condutividade nas águas superficiais da área estudada variaram de 59,7 à 56,3 µS/cm. A
salinidade manteve-se constante (30%o) nas três estações, provavelmente por terem sido coletadas no estopo da maré.
O pH é um dos fatores determinantes na biodisponibilidade dos metais no ambiente estudado. Os valores de pH
encontrados mostram um caráter neutro a básico, denotando influência marinha e conseqüentemente retendo os metais
presentes no ambiente sedimentar. O eH apresentou um comportamento predominantemente redutor (-39mV a -31mV),
confirmando tal caráter tipicamente encontrado em ambiente de manguezal.
As análises das concentrações realizados nas águas do rio Jacuípe e sedimento superficial do manguezal são
apresentados nas Tabelas I e II, respectivamente.
Tabela I – Concentração média dos elementos Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb em sedimento superficial do manguezal do
rio Jacuípe. E - Estação. DP - Desvio Padrão. Unidade (µg.g-1), exceto Fe que está em (%). LDM - Limite de Detecção.
E1
E2
E3
Valores referência do NOAA1
Metal
LDM
Media
DP
Media
DP
Media
DP
Background
TEL
PEL
Fe

0,02

1,53

2,94

1,38

2,09

1,48

2,09

1,80%

NI

NI

Cu

4,7

<LDM

**

4,86

0,74

6,17

0,74

17

18,7

106,2

Mn

7,2

23,56

0,9

20,38

0,9

21,01

0,9

300

NI

NI

Zn

2,7

10,97

0,36

10,28

0,36

9,95

0,36

48

124

271

Cr

6

6,86

**

<LDM

**

<LDM

**

37

52,3

160,4

Cd

0,89

<LDM

**

<LDM

**

<LDM

**

**

4,21

676

Pb

5

<LDM

**

7,05

0,6

5,08

0,6

16

30,24

112,2

1-NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos); TEL (Threshold Effects Level) e PEL (Probable
Effects Level)

Tabela II - Concentração média dos elementos Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb na água do rio Jacuípe. E – Estação. DP Desvio Padrão. Unidade (µg.g-1). LDM - Limite de Detecção.
E1
Metal

Fe
Cu
Mn
Zn
Cr
Cd
Pb

E2

E3

Valores de Referência

LDM

0,27
0,015
0,009
0,026
0,012
0,011
0,034

Media

DP

Media

DP

Media

DP

NOOA

CONAMA
357/2005

134,12
10,15
<LDM
<LDM
0,4
0,45
0,33

10,47
1,43
**
**
0,07
0,00
0,21

134,05
10,3
<LDM
<LDM
0,01
0,35
0,03

3,18
0,2
**
**
0,1
0,22
0,01

146,37
11,63
<LDM
<LDM
0,01
0,37
0,03

13,6
2,19
**
**
0,01
0,06
0,01

–
3,1
–
81
50
9,3
8,1

300
5
100
90
50
9,3
8,1

1-NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos); 2-CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente.

Analisando os valores de concentração apresentados para os elementos Fe, Cu, Mn, Zn, Cr, Cd e Pb no sedimento
superficial de manguezal, observa-se que os teores dos metais estão bem abaixo dos limites dos valores de referência do
NOAA. Os elementos Fe e Mn não apresentam valores de referência, TEL (Threshold Effects Level) e PEL (Probable
Effects Level) abaixo do limite de detecção, porém apresentam proporções muito abaixo dos valores de Background. 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. Estes elementos possuem grande capacidade de dissolver e

adsorver íons. Os elementos Cu, Zn, Cr, Cd e Pb que, segundo Harbisson, 1984, possuem sua concentração geralmente
controlada por fontes antropogênicas, não apresentaram valores altos. Os valores para o Mn se apresentaram abaixo do
LDM. Assim como os valores de concentração dos elementos em sedimento de superfície, os valores das concentrações
verificados nas amostras de água também se mostraram abaixo dos valores de referência do CONAMA e do NOAA. O
cobre foi o único elemento que apresentou valores acima dos valores de referência, estação 2 e 3. Os estudos realizados
por Queiroz, 1989, também demonstraram que as concentrações mais elevadas de Cu se encontravam nos estratos
superficiais dos testemunhos, tendendo a diminuir com o aumento da profundidade. A elevada concentração de cobre,
não significa necessariamente um fator evidenciativo de poluição e risco às populações que utilizam a água, uma vez
que a concentração deste elemento está relacionada a diversos fatores, como quantidade de matéria orgânica, pH, entre
outros. Cabe um estudo mais específico quantitativo e qualitativo para maiores esclarecimentos.
Na Figura 1 tem-se a relação entre as concentrações dos Fe, Cu, Cr e Pb em água e sedimento de superfície. Observase um comportamento semelhante entre a distribuição dos metais nas estações, exceto para o Pb. Esse elemento mostra
um comportamento inverso entre sedimento e água. As diferenças nas concentrações podem estar associadas às
propriedades coligativas do próprio mineral, mas podem evidenciar características muito importantes na geodinâmica
ambiental do ecossistema. Conforme discutido anteriormente, o pH básico da água pode ser um fator importante para as
baixas concentrações dos metais na água.
Figura 01. Distribuição dos metais no sedimento e água superficial do Rio Jacuípe. Unidade (µg.g-1)
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CONCLUSÃO
O estudo dos parâmetros físico-químicos nas águas superficiais adjacentes às zonas de manguezais das regiões
próximas de Barra de Jacuípe, mostrou-se importante uma vez que apresentou valores capazes de balizar processos
hidrogeoquímicos capazes de controlar a estabilidade de fases minerais em solução e podendo relacionar-se a outros
parâmetros em fase de estudo na área.
Observa-se que a área de estudo apesar do considerável aumento de núcleos residenciais e industriais com a intensa
ampliação do Pólo Petroquímico de Camaçari às margens do rio Jacuípe, em geral, mostra que as concentrações dos
metais na água e no sedimento de superfície do manguezal não apresentam situações adversas, estando, portanto abaixo
dos níveis de background quando comparados ao NOAA e CONAMA.
Estes resultados, entretanto, apenas definem uma situação atual, que poderá ser mais bem avaliada com base em um
monitoramento periódico, uma vez que a atividade antrópica e industrial representa um fator de risco iminente ao
ecossistema e às diversas comunidades que utilizam o rio. Pretende-se, assim, que este estudo forneça dados para
diagnósticos, controle, monitoração, e futuros trabalhos sobre ameaças de degradação do ecossistema e compreensão da
dinâmica geoambiental ocorrente no local, com relação ao descarte de materiais e no incentivo à preservação do meio
ambiente.
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ABSTRACT
The Batateira plúton comprehends a leucogranite body located at the PE-AL Tectonic Domain.
The pluton presents contact at east and north with biotite-hornblende porphyritic and microporphyritic
granites, while the host rocks at south and west are orthogneisses. Until 2001 this pluton and similar ones
were considered emplaced at the final of Mesoproterozoic, but geochronological data after on
demonstrated that the granitic magmatism in that region happened in the range of 620 to 570 My. The
lithologic composition of Batateira pluton varies from syeno to monzogranite with high grade of SiO2 (70
to 76 %), while the percentage of Na2O and K2O present a significant variation that indicate the presence
of different facies into the pluton. The (K2O + Na2O) – CaO – Al2O3 diagram demonstrated the typical
metaluminous nature of that pluton. The TAS diagram showed the sub-alkaline character of those rocks,
while the AFM diagram indicated a calc-alkaline affinity. The oxides of major elements plotted in Harker
diagrams suggest a fractionate crystallization at the formation of that pluton. The Rb/Sr ratio of rocks of
Batateira pluton varies from 0.2 to 6.2 indicating a mixture of mantle and crust derived components.
Isotopic Sm-Nd data presented varied TDM values that indicate various magmatic pulses at an important
range of time. The δ18O magmatic values of the Batateira pluton were obtained by the method of Valley
et al. (l994) from two samples and gave of 8.92 and 9.40‰ which are below the limit of 10‰, thus
indicating an igneous source, incompatible with the mineral association and peraluminous nature of the
plúton. The two-mica granites of the Batateira pluton as well the porfiritic granite host rocks at east and
north are of Neoproterozoic age and TDM model-ages indicate that the protholits of both rocks have a
Paleoproterozoic heritage. The δ18O of original magmas of both rocks are also similar and the results
suggest an igneous source, probable at the crust. On other way the data of minor elements indicate that
the crustal magma received contribution (or lower crust) material. Certainly the Batateira pluton and other
similar ones were emplaced during the final phase of the Brazilian orogeny. The research in progress,
including geochronologic dating, Rb-Sr and Sm-Nd isotopes data, as well isotopes of oxygen will permit
a better knowledge of the nature of the source rock and the processes involved in the composition of the
original magma.
KEY WORDS: Leucogranite, Batateira Pluton , PE-AL Domain
INTRODUÇÃO
O plúton Batateira constitui um dos corpos de leucogranito situado no leste do DomínioPEAL
(leste do meridiano 36 00 W.Gr.), conforme o esboço geológico apresentado (Fig. 1). A leste e norte do
plúton ocorrem Bt-Hbl granitos porfirítico e microporfirítico, enquanto a sul e oeste encontram-se
ortognaisses por vezes migmatizados do Complexo Belém do São Francisco do Mesoproterozóico. Este
plúton e outros similares foram considerados como do final do Mesoproterozóico (Gomes, 2001), porém
datações U-Pb em zircão mostraram que o magmatismo graniítico nesta região, variou entre 620 e570 Ma
(Silva Filho et al., 2002; Neves et al., 2004). As rochas graníticas em geral apresentam uma ampla
variedade de fontes, desde o manto puro até a crosta pura, e segundo Pearce (1966) estas fontes mostram
correlações significativas com ambientes tectônicos. Com base em estudos geoquímicos sistemáticos em
rochas intrusivas em zonas de subducção, Harris et al. (1986) identificaram quatro grupos de intrusões
associadas cada um associado a um estágio da evolução tectônica: pré-colisionais (intrusões cálcioalcalinas com baixo LIL), sin-colisionais (granitóides peraluminosos, de fonte crustal ou do manto com
componentes da crosta subductada), tardi-pós-colisionais (intrusões cálcio-alcalinas), e pós-colisionais
(intrusçoes alcalinas). Os granitos peraluminosos compreendem leucogranitos e normalmente contêm
duas micas. Em lâmina delgada a mineralogia do plúton Batateira consiste dos seguintes minerais
plagioclásio, KF, quartzo, biotita e muscovita, e como acessórios apatita, epidoto, titanita, zircão e
minerais opacos. As percentagens plotadas no diagrama QAP (Streickesen, 1976) mostram que a
composição litológica naquele plúton varia de bt-monzogranito a sienogranito. São observadas ainda
foliações incipientes ou penetrativas que indicam o caráter tardi-tectônico daquele plúton.
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Figura 1: Esboço Geológico da Área de Estudo. Estratigrafia simplificada: 1. Ortognaisses graníticos a
tonalíticos, 2. Rochas metassedimentares do Complexo Cabrobó, 3. Granitos Porfiríticos, 4. Hbl
Granitos Microporfiríticos, 5. Bt granitos Grossos, 6. Leucogranitos a Duas Micas, 7. Granitos
Leucocráticos.
LITOGEOQUÍMICA
Os monzogranítos e sienogranitos do plúton Batateira apresentam alto teor em SiO2, variando de
70 a 76 peso %; enquanto as concentrações de Na2O (2,72 a 4,47%) e K2O (3,65 a 5,17%) são bastante
variáveis e refletem o que se observa meso e microscópicamente a existência de pelo menos três fácies.
Os valores plotados em diagramas ternários: K2O + Na2O –CaO – Al2O3, confirmam que este plúton é
tipicamente peraluminoso, e no diagrama AFM observa-se que o mesmo é de afinidade cálcio-alcalina
(Figs. 2a e 2b). Adicionalmente verifica-se no diagrama TAS que as rochas deste plúton são subalcalinas
(Fig. 2c). Os dados de óxidos plotados em diagramas binários tipo Harker apresentaram trends de
correlação negativa para TiO2, Fe2O3, MnO, MgO e também para CaO, K2O e P2O5, enquanto Na2O e
Al2O3 apresentam comportamento mais regular durante a cristalização com manutenção da presença de
plagioclásio sódico. Elementos menores plotados em diagramas discriminantes de ambiente tectônico
(Pearce et al., 1984), tanto o Nb vs. Y, quanto o Rb vs. Y+Nb, mostram que os leucogranitos do plúton
Batateira situam-se preferencialmente na transição dos campos sin-colisional e intraplaca (Figs. 3a e 3b).

a

b

c

Figura 2 a) Diagrama ternário: (K2O + Na2O) –CaO – Al2O3; b) Diagrama AFM; c) Diagrama TAS
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GEOQUÍMICA ISOTÓPICA
Dados isotópicos de Sm e Nd em rocha total de duas amostras permitiram calcular idades
modelo TDM de 1,49 e 1,61 Ga, e valores de εNd (0,6 Ga) de -4,28 e -4,86, valores estes que indicam que o
material original foi proveniente da crosta inferior. Dados isotópicos Sm/Nd de uma terceira amostra
coletada no bordo do pluton forneceu idade modelo TDM de 2,07 Ga, e εNd (0,6 Ga) de -17,89; isto sugere
que este material seria tipicamente de crosta superior, e possivelmente teria ocorrido um considerável
intervalo de tempo em pulsos de material intrusivo.
Razões iniciais 87Sr/86Sr das duas primeiras amostras forneceu valores de 0,7039 e 0,7048
reforçando a hipótese de que o material original foi proveniente da base da crosta inferior. Por outro lado
os valores de δ18O do magma calculado a partir de valores de δ18O de zircão em duas amostras do plúton
Batateira (sendo uma delas também analisada para isótopos de Sm-Nd e Rb-Sr) são de 8,92 e 9,40‰
indicando tratar-se de um granito do tipo I, possivelmente com alguma contaminação na fonte no magma
original.
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Figura 3 a) e b) Diagramas discriminantes de ambiente tectônico (Pearce et al.,1984).

CONCLUSÕES
O plúton Batateira situa-se ao sul da cidade de Bonito (PE) e apresenta-se com forma
subarredondada, mostra no seu interior a presença de fraturas em várias direções e falhas na direção NE,
sendo por vezes observadas foliações suaves ou penetrativas refletindo o caráter tarditectônico do plúton.
Trata-se de um plúton constituído de leucogranitos contendo biotita e muscovita e composição variável de
monzo a sienogranito.
O Plúton Batateira e suas encaixantes a norte e leste (Bt-hbl granito porfirítico e
microporfirítico) são de idade neoproterozóica, e as idade modelo TDM indicam protólitos de herança
crustal paleoproterozóica para ambos os tipos de rocha. Razões iniciais Rb/Sr bem como o δ18O dos
magmas originais são também bastante assemelhados para os dois tipos de rocha. A opinião emitida por
Osako, Silva Filho & Castro (2006) para o plúton Serra dos Macacos na região sul de Venturosa está de
acordo com o que foi observado no plúton Batateira, isto é, provavelmente este plúton e os outros
semelhantes existentes na área de pesquisa, se alojaram durante a fase final da orogênese brasiliana
quando do relaxamemto das tensões que produziram uma grande zona de cisalhamento dextral
(Lineamento Pernambuco, E-W) e zonas de cisalhamento sinistral (MNE-SSW).
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Abstract
Geochemical modeling was used as a tool to investigate the physico-chemical processes that occur when CO2
is captured by wollastonite (CaSiO3) and thereafter converted into calcium carbonate. Aiming represent situations
where aerogels are one of the reagents in carbonatation reactions, it was added to the system a simulation of
wollastonite specific surface variation from 5x10-4 m2/L to 5x10-3 m2/L in four runs using the software CHESS
(Chemical Equilibrium of Species and Surfaces). The results showed that the rate of CO2 conversion by carbonatation
reaction in CACO3, as a function of time, becomes more efficient as the wollastonite specific surface increases.
Therefore, it was obtained a variation of the wollastonite concentration rate from 18 mg/L/min to 91 mg/L/min of 47,
which showed that for 10-fold increase in the wollastonite specific surface there is an 2,5 increase in the CO2 capture
process. The use of nanoporous materials can provide more efficient alternatives for the CO2 capture and its storage,
confinig therefore one of the gas responsable for the green house effect in a inhert form.
Keywords: Geochemical modelling; CO2 capture; Wollastonite

Introdução
O conceito de seqüestro de carbono foi aplicado pela Conferência de Kyoto em 1997, com o objetivo de conter
e reverter o acúmulo de CO2 na atmosfera, visando à diminuição do efeito estufa. A conservação de estoques de
carbono nos solos, florestas e outros tipos de vegetação, a preservação de florestas nativas, a implantação de florestas e
sistemas agroflorestais e a recuperação de áreas degradadas são algumas ações que contribuem para a redução da
concentração do CO2 na atmosfera. As mudanças climáticas que ocorrem pelo mundo representam um dos maiores
desafios da humanidade, que juntamente com as crescentes emissões de dióxido de carbono e outros gases como o
metano e o óxido nitroso na atmosfera têm causado sérios problemas, como o efeito estufa. Devido à quantidade com
que é emitido, o CO2 é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Suas emissões representam
aproximadamente 55% do total das emissões mundiais de gases do efeito estufa. O tempo de sua permanência na
atmosfera é, no mínimo, de 100 anos. Isto significa que as emissões de hoje têm efeitos de longa duração, podendo
resultar em impactos no regime climático, ao longo dos séculos.
Recentemente diversas rotas sintéticas têm sido empregadas para a captura do CO2 por materiais industriais
utilizando reações de carbonatação com o objetivo de capturar o carbono sob a forma de carbonatos obtidos de tais
processos. As reações de carbonatação provenientes de minerais de silício são opções para armazenamento de longa
duração de CO2, conferindo uma alternativa estratégia razoável, diversas vantagens uma vez que existe a formação de
produtos insolúveis e inertes (Santos et. all., 2007). A eficiência dos processos de carbonatação que o CO2 pode sofrer
durante sua captura, é bastante aumentada quando se utilizam materiais nanoporosos, especificamente os aerogeis.
Esses compostos são formados quando é realizada uma secagem sob condições supercríticas de substancias obtidas pela
química sol-gel, que provém ao aerogel uma combinação única de propriedades, tais como, alta superfície específica.
Um grande número de estudos sobre a carbonatação da volastonita pelo seqüestro do CO2 tem sido publicado
recentemente (Kojima et al., 1997; Wu et al., 2001; O´Connor et al., 2005). Estes estudos têm demonstrado que a
liberação do cálcio pela matriz de CaSiO3 é o que define a velocidade da reação, e que a dissolução do CO2 e
subsequente conversão em espécies (bi)carbonatadas, podem ser favorecida com o aumento da área de superfície
específica da volastonita (Huijgen et all, 2006).
Para se averiguar as equações físico-químicas das reações de minerais e propor modelos geoquímicos para as
etapas de cada equação, utiliza-se a suíte de aplicativos CHESS (Chemical Equilibrium with Species and Surfaces),
onde é possível a previsão do comportamento das espécies químicas envolvidas no processo (van der Lee & De Windt,
2000).

Metodologia
Quatro experimentos foram modelados pela suíte de aplicativos CEHSS (Chemical Equilibrium with Species
and Surfaces), para a visualização do comportamento da carbonatação do CO2 pela volastonita. Como o objetivo é
verificar a eficiência na taxa de captura do CO2, adicionou-se aos experimentos uma variação de superfície específica
de 5x10-4 m2/L, 1x10-3 m2/L, 2x10-3 m2/L e 5x10-3 m2/L. Em todos os experimentos foram utilizados 40 g/L de CO2(AQ)
e 100 g/L de volastonita.
As reações químicas consideradas para o modelo foram as seguintes:
1) CO2(G) + H2O(L)  HCO3- + H+(AQ)
2) CaSiO3(S) + 2H+(AQ)  Ca2+(AQ) + SiO2(S) + H2O(L)
3) Ca2+(AQ) + HCO3-  CaCO3(S) + H+(AQ)
(fonte, Santos et. al., 2006)

Resultados e Discussões
Os gráficos evidenciam que com o aumento gradativo da superfície específica da volastonita, aumenta a
velocidade de conversão do CO2 em carbonato de cálcio. Assim, no gráfico da figura 1, observa-se que a volastonita
possui uma superfície de 5x10-4m2/L e isto lhe confere uma taxa de consumo de CO2 de aproximadamente 91
mg/L/min. No gráfico da figura 2, a volastonita possui uma superfície de 1x10-3 m2/L, conferindo uma taxa de captura
do CO2 com cerca de 83 mg/L/min.

Figura 1 – Gráfico modelado da reação de carbonatação
do CO2 com a volastonita com 5x10-4 m2/L
de superfície específica.

Figura 2 – Gráfico modelado da reação de carbonatação
do CO2 com a volastonita com 1x10-3 m2/L
de superfície específica.

Observa-se no gráfico da figura 3 a volastonita com superfície de 2x10-3m2/L e isto lhe confere uma taxa de
consumo de CO2 de aproximadamente 67 mg/L/min. Para o gráfico da figura 4, a volastonita possui uma superfície de
5x10-3 m2/L, conferindo uma taxa de captura do CO2 com cerca de 18 mg/L/min.
Os gráficos representam situações onde o pH varia livremente de acordo com cada etapa do experimento, e
apenas as condições de superfície especificas foram inseridas como parâmetros que diferem os experimentos uns dos
outros. O conteúdo de carbonato obtido pela modelagem geoquímica está representado pela calcita, uma vez que foram
incluídas ao sistema condições favoráveis para sua precipitação, como sua velocidade de formação próxima a da
dissolução da volastonita.

Figura 3 – Gráfico modelado da reação de carbonatação
do CO2 com a volastonita com 2x10-3 m2/L
de superfície específica.

Figura 4 – Gráfico modelado da reação de carbonatação
do CO2 com a volastonita com 5x10-3 m2/L
de superfície específica.

Conclusões
Materiais nanoporosos como os aerogéis, podem ser alternativas eficientes para a redução dos níveis de CO2
em nosso planeta, uma vez que é possível manipular suas propriedades como densidade, peso molecular e superfície
específica. Está evidente que existe a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias em nanopartículas
associadas com os modelos geoquímicos possibilita um melhor entendimento dos mecanismos físico-químicos que se
processam quando se utilizam minerais como vetores de reações de carbonatação do CO2 e posterior armazenamento
sob forma estável desse carbono.
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Abstract
The sewage sludge has been applied in agricultural soils. Despite the beneficial effect of the application of the
sewage in the soil, that involve the increase of soil fertility by the supply of nutrients (N, Ca, P, S, and Zn) and for the
increase of the cationic exchange capacity (CTC), there is a potential risk of pollution of the soil and superficial water
and groundwater by these nutrients and other ions present in the sewage sludge. The objective of this work was
monitoring the leaching of ions in solution through vadose zone of an oxisol that received sewage sludge for six years.
The monitoring was done from 2003 to 2006 in an experiment of sewage sludge application in the experimental field of
EMBRAPA-Meio Ambiente, in Jaguariúna-SP. It was found that sulfate reached 2 meters in deep. The nitrate leaching
reached the 4 meters in deep with concentrations up to 388 mgL-1. The dilution of the groundwater, with consequent
reduction of the ionic strength, during the sampling period, provided the reduction of the variable soil charge intensity
and promotes the release sulfate and nitrate that were sorbed in the soil.
Key words: sewage sludge; groundwater; pollution
Introdução
Há cerca de oito anos é aplicado lodo de esgoto para fins agrícolas num Latossolo Vermelho Amarelo
distroférrico de textura argilosa, no campo experimental da EMBRAPA Meio Ambiente (Jaguariúna-SP). Os principais
constituintes do lodo são também macronutrientes, como N, P, pouco K, Ca, Mg e S; além destes elementos podem
ocorrer metalóides e metais pesados como As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, Co, Mn, Mo, Hg, Sn e Zn. Os elementos
presentes no lodo são disponibilizados para as culturas a partir de sua degradação. Entretanto além de serem absorvidos
pelas plantas, estes elementos podem ser acumulados no solo ou ainda transportados para a água subterrânea, podendo
causar toxicidade às plantas, aos animais e ao homem.
De dezembro de 2003 a março de 2007 foi realizado o monitoramento de metais e ânions na água da zona não
saturada sob uma parcela que recebeu lodo da estação de tratamento de esgoto de Barueri-SP. O monitoramento foi
realizado na época de recarga do aqüífero, que ocorre durante o período chuvoso de dezembro a março.
Materiais e métodos
O monitoramento da água da zona não saturada foi realizado por meio de lisímetros instalados na parede de um
poço em cinco níveis de amostragens (Fig. 1), nas profundidades 1, 2, 3, 4 e 5m, os níveis (N1), (N2), (N3), (N4) e (N5)
respectivamente. As coletas de água ocorreram ao longo dos verões de 2003-2004 (2003), 2004-2005 (2004-1 e 20042), 2005-2006 (2005) e 2006-2007 (2006). As quantidades de amostragens realizadas foram: 2003 (6); 2004-1 (6);
2004-2 (8); 2005 (10) e 2006 (3). A água foi coletada por meio de lisímetros. Nas amostras de água os ânions NO3- e
SO42- foram analisados por HPLC e os cátions por ICP-OES. Foram medidos ainda os parâmetros físico-químicos das
amostras (pH, condutividade elétrica e potencial redox). Com as composições químicas médias das amostras de água foi
realizada uma modelagem geoquímica com o programa PHREEQC (Parkhurst & Appelo,1999).
Resultados e Discussões
A degradação do lodo promove a liberação no solo e em solução de íons, dentre os quais os que possuem maiores
concentrações são Ca2+, Mg2+, N, SO42-. Estes são os principais íons encontrados na água da zona não saturada (Fig. 1).
A ultima aplicação do lodo de esgoto no campo experimental da EMBRAPA em Jaguariúna ocorreu em dezembro de
2003, e a partir desta data houve apenas o cultivo de milho na época das águas. No monitoramento da água da zona não
saturada entre 2003 e 2007 se observou o decréscimo da concentração dos íons nas amostras de água e a redistribuição
dos íons ao longo do perfil do solo (Fig. 1).
O pH das amostras de água da zona não saturada manteve um padrão constante de valores relativos ao longo do
período de amostragem onde pH(N2) < pH(N3) ˜ pH(N1) = pH(N4) = pH(N5). Ao longo do período de amostragem o
pH dos níveis 1, 2 se tornou mais alcalino, passando de 5 para 5,5 e o pH dos níveis 3, 4 e 5 ou se tornou mais ácido a
partir de 2004 e se mantive relativamente constante desde então (Fig. 1). O potencial redox se comportou da seguinte
forma ao longo do período de amostragem (Tabela 1): Eh(N2)>Eh(N3)> Eh(N1)> Eh(N4) ˜ Eh(N5).
Desde o início do monitoramento em 2003, quando houve a ultima aplicação de lodo, as concentrações dos íons na
água, a condutividade elétrica e a força iônica das soluções, esta obtida por meio de modelagem geoquímica,
diminuíram gradativamente ao longo do perfil até 3m de profundidade, aumentaram na profundidade de 4m, onde a

condutividade elétrica aumentou durante o período de amostragem de 36 a até 809 microS.cm-1, e se mantiveram
constantes aos 5m de profundidade (Fig. 1).
Nos verões de 2003, 2004 e 2005 o sulfato ocorreu na solução do solo praticamente apenas no primeiro nível de
amostragem, a 1m de profundidade, com valor médio máximo de 304 mg L-1. A partir do verão de 2005 o ânion
deslocou-se para o segundo nível de amostragem, onde foi encontrado o valor médio de 87 mg L-1 em 2006 (Fig. 1).
No início da amostragem as maiores concentrações de nitrato, com valores médios de 1113 e 772 mg L-1, foram
obtidas no segundo e terceiro níveis de amostragem, estando o nitrato praticamente ausente no quarto e quinto níveis.
No verão de 2004, em sua segunda metade (2004-2), observou-se a lixiviação do nitrato para o quarto nível, onde era
praticamente inexistente até então, foram encontradas concentrações médias de 356 mg L-1 de nitrato, fato que se
repetiu nos verões de 2005 e 2006. Em suma, nas profundidades de 1, 2 e 3m as concentrações do nitrato diminuíram
gradualmente ao longo do período de amostragem, tendo ocorrido o aumento de sua concentração apenas no quarto
nível.
O cálcio, no verão de 2003, apresentou concentrações médias de 165 e 246 mg L-1 no primeiro e segundo níveis de
amostragens, respectivamente. A partir do verão de 2004 houve uma diminuição das concentrações no segundo nível e
aumento no terceiro nível de amostragem (Fig. 1), e a partir do verão de 2005 houve também o aumento das
concentrações no quarto nível, onde o Ca alcançou até 62 mg L-1.
Ao longo de todo o período de amostragem o magnésio apresentou concentrações crescentes até o terceiro nível de
amostragem em termos relativos entre os níveis de amostragem (Fig. 1). Entretanto, houve uma diminuição das
concentrações do Mg até o terceiro nível ao longo do período de amostragem (Fig. 1). Em 2003 o Mg apresentou
concentrações médias de até 95 mg L-1 no terceiro nível. Nos quarto e quinto níveis o magnésio estava presente em
baixas concentrações ou mesmo ausente (Fig. 1) até a primeira metade do verão de 2004 (2004-1). A partir da segunda
metade do verão de 2004 (2004-2), as concentrações de magnésio cresceram no quarto nível, tornaram-se superiores às
concentrações do terceiro nível, porém também decaíram com o tempo.
O alumínio foi detectado principalmente a 2m de profundidade, com concentrações médias de até 16 mg L-1 em
2003; a partir de então houve um decréscimo em suas concentrações, que se reduziram para 1 mg L-1 em 2006.
A diminuição do pH e aumento do Eh observados a 2m de profundidade devem estar relacionados os processos
associados à degradação do lodo de esgoto. Na degradação da matéria orgânica do lodo, a nitrificação do nitrogênio
associado a esta matéria orgânica ocorre em duas etapas. Na primeira o amônio (NH4+) liberado pela matéria orgânica é
transformado em nitrito e na segunda etapa o nitrito é oxidado para nitrato. No perfil do solo aqui estudado há indícios
que estas reações de mineralização ocorrem em diversas profundidades: o amônio e o nitrito são formados em
superfície, na camada onde o lodo foi incorporado, posteriormente o nitrito é lixiviado e acumulado em profundidade. A
conversão do nitrito em nitrato promove a elevação a diminuição do pH e o aumento do potencial redox do meio,
conforme observado a 2m de profudidade. A reação desta transformação pode ser visualizada da seguinte forma (Brady
& Well, 2002):
NO2- + H2O = NO3- + 2H+ + 2e-.
3+
A presença do Al em solução nas amostras do nível 2 pode ser decorrente desta diminuição do pH, uma vez que
não foi detectada nenhuma variação mineralógica ou química ao longo do perfil do solo, até os 5m de profundidade. A
fase de Al com maior solubilidade nos solos é o hidróxido de alumínio amorfo, e sua solubilidade é favorecida pelo
aumento de acidez do meio (Lindsay & Walthall, 1995). Na modelagem geoquímica realizada com as amostras de água
do nível 2, o hidróxido de alumínio amorfo [Al(OH)3(a)] apresentou-se insaturado, o que pode sugerir uma dissolução
desta fase, liberando Al3+ em solução. A presença de hidróxido de alumínio amorfo foi constatada ao longo de todo o
perfil do solo por Borba et al. (2005), podendo ser, portanto, a dissolução desta fase a fonte do Al para a água.
A distribuição do nitrato e do sulfato ao longo do perfil do solo é fruto da interação superfície íon (exclusão iônica e
adsorção), competição de íons por sítios de adsorção (sulfato e nitrato, além do fósforo) e da dinâmica da
movimentação da solução pelo solo. A mobilidade dos anions na parte superficial do perfil é favorecida pelo balanço de
cargas negativo que ocorre até 2,5m de profundidade, abaixo desta profundidade o balanço de cargas passa a ser
positivo (Borba et a., 2005). Além de ser menos favorável à adsorção, a parte superior do perfil do solo, com as cargas
negativas, proporciona ainda uma repulsão elétrica nos íons em solução. O sulfato, entretanto, no intervalo de 1 a 2m,
na amostragem realizada em 2003 sofreu uma redução em sua concentração de 304 mgL-1, a 100 cm de profundidade,
para 1,4 mgL-1. Neste intervalo do perfil o balanço de cargas ainda é negativo, porém a diminuição do pH do meio,
representado pelo pH da água, pode favorecer a adsorção do sulfato pelos oxi-hidróxidos de Fe (Dzombak & Morel,
1990). Em concordância com o que foi observado ao longo do perfil do poço em Jaguariúna, Donn & Menzies (2005 a,
b) concluem que na presença de sulfato no sistema, o nitrato é adsorvido somente abaixo da camada que contém o
sulfato, por não ser capaz de competir com este pelos sítios de adsorção. Nos experimentos de adsorção competitiva e
de lixiviação em colunas de solo de soluções contendo nitrato e sulfato Borba & Camargo (2006) observaram que a
adsorção do nitrato diminui ou é negativa, ou seja, nestas circunstancias o nitrato só será adsorvido pelo solo quando o
sulfato já tiver sido adsorvido e retirado da solução.
Deste modo, a competição entre o nitrato e o sulfato por sítios de adsorção, associada ao fato do balanço de cargas
negativo no intervalo 1-2m de profundidade (Borba et al. 2005), podem ser os fatores responsáveis pela elevação dos
valores de nitrato observados em 2m de profundidade. Quando a solução alcança os 3m de profundidade, numa situação

onde o balanço de cargas superficiais já é positivo, há uma diminuição na concentração do nitrato, provavelmente
devido a sua adsorção nas superfícies dos minerais e dos sólidos amorfos. Ao ser transportado para maiores
profundidades, atravessando um solo com balanço de cargas positivo, o nitrato é praticamente todo adsorvido ao
alcançar os 3m de profundidade. Esta situação foi observada nas amostras dos verões 2003 e 2004-1.
A diminuição da disponibilidade de íons derivados da degradação do lodo de esgoto, que foi aplicado pela ultima
vez em 2003, associada a uma intensa concentração de chuvas em março de 2005 (verão 2004-2), quando em poucos
dias houve precipitações de cerca de 204mm, provocaram modificações nas concentrações e de distribuição dos íons na
água ao longo do perfil do solo.
Nas amostras de 2004-2, coletadas no período no qual ocorreram chuvas intensas condensadas em poucos dias,
apesar do solo possuir um balanço de cargas negativo até 2,5m de profundidade, os cátions (Ca e Mg) foram
translocados em solução até a profundidade de 4 m. O sulfato, antes encontrado apenas a 1m de profundidade deslocase até 2m de profundidade e provavelmente provocou a exclusão aniônica do nitrato, forçando-o a deslocar-se para
maiores profundidades, especialmente a partir da amostragem do verão 2005.
O balanço positivo das cargas superficiais observado a partir dos 2,5m de profundidade não foi capaz de impedir a
mobilidade dos anions por meio da adsorção dos mesmos, o nitrato alcançou uma concentração média de 356 mgL-1 aos
4m de profundidade (Fig. 1). As cargas positivas que poderiam funcionar como uma barreira química de retenção da
mobilidade do nitrato falharam. É interessante notar que esta movimentação ocorreu após 6 anos de aplicação do lodo.
Vale salientar que as concentrações encontradas de nitrato na solução do solo, a 3 e 4m de profundidade, são superiores
àquelas permitidas para o consumo humano, que é de 44 mgL-1 de nitrato.
Nas condições oxidantes do perfil, e abaixo de 2m de profundidade, o nitrato deve permanecer como um anion
persistente no meio, não sendo nem degradado nem absorvido pelas culturas. Assim, isto indica que o nitrato fica
“estocado” em diferentes profundidades ao longo do perfil, podendo ser mobilizado novamente e transportado para
maiores profundidades.
A mobilidade dos íons ao longo do perfil do solo deve ter sido influenciada pela diminuição da capacidade do solo
em adsorver íons. A diluição da água da zona não saturada, que pode ser identificada pela diminuição da condutividade
elétrica das soluções e conseqüentemente a diminuição da força iônica da solução (Fig. 1), provoca a diminuição da
capacidade de adsorção do solo, permitindo assim o transporte dos íons para maiores profundidades (Fig. 1). Isto se
deve ao fato de que em solos com predominância de cargas variáveis, como é o caso do Latossolo, a diminuição da
força iônica da solução acarreta na diminuição da carga superficial das partículas diminuindo a capacidade de adsorção
do solo (Yu, 1997). A partir de resultados experimentais e dados de campo, Donn & Menzies (2005 a, b) apontam que o
aumento do pH e a diminuição da força iônica da solução seriam responsáveis pela diminuição das cargas superficiais
positivas e negativas, e com isto haveria a liberação do nitrato adsorvido.
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Tabela 1: Valores médios das medidas de potencial redox das amostras de água da zona não saturada (mV)
Nível/Ano
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2004-2
2005
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1
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Figura 1: Valores médios das amostras de água coletadas na zona não saturada: A – pH; B – condutividade elétrica
(microS/cm); C – força iônica das amostras de água; D – concentração de Ca; E - concentração de Mg; F concentração de Al; G - concentração de SO4; H - concentração de NO3-. Concentrações em mgL-1
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Abstract
This study is a contribution for the discussion about the origin of natural and anthropogenic Hg in the Amazon
region. Mercury behavior was evaluated by means of soil and regolith samples from several weathering profiles in two
geological domains in the Tapajós Region, Pará state. This region has a long history of gold mining activity with
intensive use of metallic mercury. High anomalous Hg contents in the upper soils and other surface samples were
always interpreted as anthropogenic contribution through atmospheric deposition. Although this possibility cannot be
completely discharged, several clues point to a possible remobilization of Hg in soil profiles and concentration in upper
horizon associated do iron oxy-hydroxides minerals. In this work, chemical analysis using selective extractions were
carried out in order to identify mineral phases with larger capacity of mercury retention and to evaluate efficiency and
limitations of this technique to obtain information on possible origin. The distribution of Hg values in the extractions
showed a strong association with iron oxides and hydroxides, most in the upper horizons as in the base of the profiles.
The data obtained can be considered as indicative of the importance of lithogenic (natural) Hg in the total amount of Hg
released to the environment.
Introdução
A diversidade dos aspectos que envolveram a atividade garimpeira na região Amazônica nos últimos anos,
sobretudo na década de 80, e as implicações de cunho social, político, econômico e ambiental, transformaram-na, numa
questão polêmica que tem levado vários segmentos da sociedade e entidades de pesquisa a investigar a dimensão dos
agravos e propor medidas para minimizar os efeitos negativos gerados pela garimpagem de ouro. Neste contexto, vários
estudos acadêmicos, projetos de pesquisa e encontros técnico-científicos financiados por entidades nacionais e
internacionais tem sido realizados no Brasil e no exterior.
Entre os temas abordados, a utilização do mercúrio metálico no processo de extração do ouro, sua liberação,
suas transformações e os possíveis danos ao ambiente e a saúde das populações expostas tem merecido destaque
especial devido a sua alta toxicidade.
Este estudo tem como enfoque principal avaliar o comportamento do Hg através da sua associação com as
fases minerais dos materiais que compõem os perfis de alteração amostrados na Província Aurífera do Tapajós. Neste
sentido, as determinações de Hg realizadas nas diferentes soluções foram agrupadas em quatro fases de extração:
trocável (associada a sítios de adsorção e que possui maior mobilidade, sendo facilmente extraída por uma solução
salina), oxidável (associada a matéria orgânica), redutível (ligada principalmente aos óxi-hidróxidos de Fe e Mn) e
residual (ligada a minerais silicatados passíveis de extração com uma mistura ácida forte, porém sem dissolução
completa). Os resultados obtidos a partir destas extrações foram utilizados não só para avaliar o potencial de
remobilização do Hg, mas também, para subsidiar a hipótese da possível ocorrência natural de Hg, onde o intenso
intemperismo químico resultou na lixiviação de íons solúveis e trocáveis, destruição da matéria orgânica e acumulação
de óxidos de Fe.
Materiais e Métodos
Localização da Área de Estudo
Os materiais utilizados neste estudo correspondem a amostras de diferentes horizontes de perfis de alteração
intempérica pertencentes a dois domínios geológicos distintos na Província Aurífera do Tapajós, na porção central do
Cráton Amazônico, oeste do Pará. No primeiro (Domínio 1), foram realizadas amostragens de perfis desenvolvidos a
partir de rochas do embasamento cristalino e seqüências metavulcano-sedimentares tipo greenstone belts, na área de
abrangência do município de Jacareacanga, no Estado do Pará. O segundo (Domínio 2), corresponde às coberturas de
plataforma de origem sedimentar e derrames vulcânicos associados expostos ao longo das margens do rio Tapajós
próximo às comunidades de São Luiz do Tapajós e Barreiras, pertencentes ao município de Itaituba-Pa.
No Domínio 1, foram amostrados quatro perfis de alteração. Nestes, foi possível obter materiais
representativos dos diferentes horizontes, desde o topo até a base aflorante, os materiais coletados são de origem
autóctone em diferentes estágios de alteração e em outras situações formados por materiais alóctones. No Domínio 2,
foram realizadas amostragens em barrancos de drenagens, poços de abastecimento de água desativados, furos de
sondagem mecanizados e furos de trado manual com profundidades superiores a dois metros, totalizando 18 pontos de
amostragem.

Figura 1 – Distribuição dos pontos de amostragem nos Domínios 1 e 2 (CPRM, 2000)
Na tabela 1 estão identificados os perfis de alteração e informações sobre localização, profundidade e o número
de amostras coletadas.
Tabela 1 – Síntese das informações sobre os pontos de amostragem na região do Tapajós.
IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL
“Perfil Garimpo Abdias”
“Perfil Piçarreira”
“Perfil Garimpo Piauí”
“Garimpo Boca do Tropas
“Perfil São Luiz do Tapajós”
“Perfil Bom Lugar”
“Perfil Canal do Inferno”
“Furo de Sondagem SRD 3.1
“Furo de Sondagem SRD 4.1
“Furo de Sondagem SRD 4.7
“Poço domiciliar desativado-7”
“Perfil Barreiras-Barranco-8”
“Perfil Barreiras-Barranco-9”
“Perfil Barreiras-Barranco-10”
“Perfil Barreiras-Poço- 11”
“Perfil Barreiras-Poço-12”
“Perfil Buburé”
“Perfil Itaituba Transamazônica”

LOCALIZAÇÃO
DOMÍNIO 1
Jacareacanga - (rio Tapajós)
Jacareacanga – Transamazônica)
Jacareacanga (rio Tapajós)
Jacareacanga (rio das Tropas)
DOMÍNIO 2
Itaituba – SLT (rio Tapajós)
Itaituba – SLT (rio Tapajós)
Itaituba – SLT (Ilha do Inferno)
Itaituba – SLT (Ilha da Pedreira)
Itaituba – SLT (Ilha da Pedreira)
Itaituba – SLT (Ilha da Pedreira)
Itaituba – Barreiras (rio Tapajós)
Itaituba – Barreiras (rio Tapajós)
Itaituba – Barreiras (rio Tapajós)
Itaituba – Barreiras (rio Tapajós)
Itaituba – Barreiras (rio Tapajós)
Itaituba (Barreiras – Rio Tapajós)
Itaituba (rio Tapajós)
Itaituba–Transamazônica

PROF.
(MTS)

PROVÁVEL ROCHA FONTE

Nº DE
AMOSTRAS

5,0
4,0
5,0
9,0

Ígnea plutônica ácida
Meta-vulcânica básica
Ígnea plutônica ácida
Ígnea intrusiva ácida

7
4
7
7

7,0
8,0
2,0
9,0
6,0
11,0
4,0
4,0
2,0
3,0
2,2
2,5
3,0
2,4

Ígnea subvulcânica ácida
Cobertura aluvionar sobre Argilito
Depósito aluvionar sobre vulcânica ácida
Ígnea sub-vulcânica ácida
Ígnea Subvulcânica ácida
Ígnea subvulcânica ácida
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar
Seqüência Sedimentar

14
14
11
10
7
12
11
12
4
11
11
9
16
12

Extração Seletiva
Neste estudo foram utilizados dois procedimentos de extração seqüencial para verificar a associação de Hg
com as diferentes fases minerais dos materiais que compõem os perfis de alteração e também a relação com a matéria
orgânica. No primeiro experimento (Método 1), foram usadas quatro soluções para disponibilizar o Hg (CHAO &
THEOBALD, 1976; LEARNED; CHAO; SANZOLONE, 1981). Algumas modificações foram introduzidas no sentido
de adequar as proposições originais à estrutura e as condições operacionais disponíveis para realização dos ensaios (Fig.
1). No segundo ensaio (Método 2), assim como no procedimento anterior, envolveu quatro etapas e foram baseadas no
método proposto por Hoffman e Fletcher (1979). As soluções utilizadas possuem basicamente as mesmas funções das
substâncias usadas no Método 1, porém, com o diferencial de inclusão de uma etapa com capacidade de diferenciar o
Hg associado aos óxidos de Fe cristalino das formas amorfas (Fig. 3).
As determinações de Hg nas soluções nos dois métodos utilizados foram realizadas por Espectrometria de
Absorção Atômica com Sistema de Geração de Vapor Frio, Modelo Mercury Analizer HG-3500. O uso deste
equipamento deve-se ao fato deste ser específico para análises de Hg, possuir alta sensibilidade e apresentar baixos
limites de detecção (0,5 e 1,0 ng) que são características imprescindíveis para análises deste tipo ensaio.

MÉTODO 1

MÉTODO 2

Figura 3 – Fluxogramas das etapas de extração seqüencial: MÉTODO 1 e MÉTODO 2
Resultados
Os resultados das extrações seqüências nos perfis de alteração dos dois domínios geológicos, as amostras dos
diferentes horizontes foram agrupadas e submetidas a um tratamento estatístico básico para obtenção das médias de Hg
extraída nas fases.
As tabelas 2 e 3 mostram as concentrações relativas de mercúrio extraída pelos Métodos 1 e 2 das amostras de
latossolo, crosta ferruginosa e dos horizontes mosqueado e saprolítico do Domínio 1. Esta distribuição é marcada pela
similaridade observada nos perfis individualmente, ou seja, valores mais expressivos de Hg ligados aos óxidos de Fe e
também à fase residual nas amostras dos horizontes mais superficiais como aquelas de profundidade mais elevada.
No Domínio 2, foram selecionados quatro perfis de alteração representativos das diferentes situações
encontradas nesta área. Amostras de latossolo, horizonte saprolítico e rocha preservada foram agrupadas e os resultados
dos cálculos estatísticos (TABELAS 4 e 5) mostraram que através dos Métodos 1 e 2 prevaleceu a extração com as
soluções responsáveis pela liberação do Hg associado aos óxidos de Fé.
Tabela 2 – Síntese das análises de Hg através das quatro fases de extração seqüencial pelo Método 1 nos perfis do Domínio 1
FASES
F1
F2
F3
F4

1
n=3
2,2
1,5
59,3
36,9

LATOSSOLO
2
3*
n=1 n=3
2,8
0,7
69,4
27,0

4
N=3
0,8
1,6
56,2
41,2

1
N=1
9,2
0,8
65,5
24,3

CROSTA
2
3
n=4 n=0
4,7
3,2
62,4
29,5
-

4
n=0
-

H. MOSQUEADO
1
2
3
4
n=2 n=0 n=1 n=1
6,5
1,5
0,0
1,7
1,5
0,9
58,3
67,1 60,8
33,5
29,6 38,2

H. SAPROLLÍTICO
1
2
3
4
N=1 n=0
=3 n=3
9,6
1,2
1,4
2,4
0,5
1,3
57,0
68,2 47,2
30,9
29,9 50,0

Tabela 3 – Síntese das análises de Hg através das quatro fases de extração seqüencial pelo Método 2 nos perfis do Domínio 1
FASES
F1
F2
F3
F4

1
n=3
1,5
17,2
14,2
66,9

LATOSSOLO
2
3*
N=1 n=3
1,6
22,2
30,9
46,9

4
n=3
1,6
14,9
8,6
74,8

1
N=1
1,4
32,3
33,8
32,3

CROSTA
2
3
N=4 n=0
0,8
26,4
33,9
39,2
-

4
n=0
-

H. MOSQUEADO
1
2
3
4
n=2 n=0 n=1 n=1
1,3
0,7
0,6
13,5
13,3 15,7
32,4
28,1 28,1
52,7
57,7 57,7

H. SAPROLLÍTICO
1
2
3
4
n=1 n=0 n=3 n=3
1,3
0,9
1,1
12,5
8,7
20,5
25,8
21,5 42,3
60,2
68,7 35,9

1 – Perfil Abdias; 2 – Perfil Piçarreira; 3 – Perfil Piauí * (O horizonte do solo é uma cobertura aluvionar); 4 – Perfil Boca do Tropas

Tabela 4 – Síntese das análises de Hg através das quatro fases de extração seqüencial pelo Método 1 nos perfis do Domínio 2
FASES
F1
F2
F3
F4

SLT
1,46
3,16
39,06
56,12

LATOSSOLO
BL
SRD
BAR
3,53
0,99
52,04
61,13
43,34
38,80

ITB
2,03
3,30
49,51
45,01

SLT
1,49
1,28
50,86
46,16

BL
-

SAPRÓLITO
SRD
BAR
1,86
0,72
59,42 63,80
37,86 36,10

ITB
-

SLT
1,8
1,8
43,4
52,8

BL
0,64
0,28
3,36
95,54

ROCHA
SRD
-

SLT – São Luís do Tapajós; BL – Bom Lugar; SRD – Furo de Sondagem; BAR – Barreiras; ITB – Itaituba-Transamazônica

BAR
-

ITB
-

Tabela 5 – Síntese das análises de Hg através das quatro fases de extração seqüencial pelo Método 2 nos perfis do Domínio 2
FASES
F1
F2
F3
F4

SLT
0,66
18,18
46,28
34,72

LATOSSOLO
BL
SRD
BAR
1,78
1,23
23,23
1,62
27,90
52,75
46,92
44,28

ITB
0,72
6,45
46,47
46,18

SLT
0,93
21,25
53,84
23,83

BL
-

SAPRÓLITO
SRD
BAR
0,60
0,90
13,86
8,25
75,10 62,65
10,24 28,30

ITB
-

SLT
1,40
7,20
73,90
17,30

BL
1,62
1,62
14,04
82,52

ROCHA
SRD
-

BAR
-

ITB
-

SLT – São Luís do Tapajós; BL – Bom Lugar; SRD – Furo de Sondagem; BAR – Barreiras; ITB – Itaituba-Transamazônica

Discussão e Conclusões
A grande variedade litológica observada nos domínios 1 e 2 foi submetida aos processos de intemperismo
químico característico de ambiente tropical úmido produzindo uma completa lixiviação dos metais alcalinos, alcalinos
terrosos e sílica, além de acumulação de Fe e Al como óxidos e hidróxidos. Estes aspectos foram determinantes no
comportamento do Hg associado às fases minerais e orgânicas dos materiais verificados nos ensaios de extração.
As técnicas de dissolução parcial possuem como premissas básicas para sua aplicação, o fato de serem
seletivas, possuírem a capacidade de atuar sobre componentes específicos dos produtos intempéricos e a possibilidade
de quantificar os metais de interesse, neste caso particular o Hg, através do uso de soluções pré-definidas. Embora as
soluções utilizadas nos dois procedimentos possuam funções similares, foram verificadas variações nos valores de Hg
de várias ordens de magnitude, sobretudo nas fases responsáveis pela dissolução do Hg associado aos óxidos de Fe.
Comparando-se os valores de Hg entre as diferentes fases destes métodos observa-se que há uma alternância na
eficiência dos mesmos para liberação de Hg, mas, ambos apresentaram percentuais bastante expressivos. Estas
diferenças podem ser atribuídas a fatores ligados ao grau de fixação do Hg pelos óxidos de Fe que pode variar desde
adsorção à superfície através de coprecipitação até ligações relativamente fortes dentro da estrutura cristalina, mas
também associadas às soluções e condições operacionais utilizadas para disponibilizar o Hg e a reatividade química das
diferentes formas cristalinas dos óxidos de Fe. Por exemplo, óxidos de Fe amorfos são mais reativos e, portanto, mais
eficientes na fixação de metais, do que as suas formas cristalinas e pseudocristalinas.
Este comportamento pode ser atribuído ao fato de que durante a atuação do intemperismo químico o processo
de dissolução e precipitação alternadas tende a manter os óxidos de Fe e Mn em um estado amorfo altamente ativo ou
com baixo grau de cristalinidade, o que facilita a incorporação não estequiométrica de elementos estranhos,
especialmente metais (KUHNEL; ROORDA; STEENSMA, 1975). A extração de Hg nos níveis encontrados ao longo
dos perfis de alteração nos dois domínios geológicos, associado aos óxidos e hidróxidos de Fe verificada através dos
dois procedimentos, pode ser considerada com uma evidência de que a presença de Hg nestes materiais seja de origem
natural, produto das interações entre as soluções percolantes durante a formação dos perfis.
A distribuição dos valores de Hg observado nos ensaios de extração ao longo dos perfis nos dois domínios
geológicos mostrou que dentre as fases minerais estudadas há uma forte associação entre as concentrações relativas de
Hg quantificadas nas soluções responsáveis pelo ataque aos óxidos de Fe, tanto nos horizontes mais superficiais quanto
nos materiais da base das exposições. Apesar do número reduzido de perfis amostrados (n=18) e restrição a região do
Tapajós, os dados obtidos através destes ensaios, podem ser considerados como indicativos da importância da
contribuição de Hg de origem litogênica e que precisa ser melhor investigada, já atuação dos processos intempéricos ao
longo do tempo geológico possa disponibilizar pequenas quantidades de Hg e que com a ciclagem desses materiais
possa ser bioacumulado resultando em concentrações mais elevadas ao longo da cadeia trófica e que precisa ser melhor
investigada.
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Abstract
The post-industrial society changed most part of industrial paradigms and the concern about the impact of human
activities on the envioronment has increased since the end of 20th century. The role of scientific education should be
revised to accomplish formative aspects, which can allow each citizen to debate critically how to preserve natural
resources. Interdisciplinary activities involving geology contends must be present at high school classes to change the
undertanding of some common concepts, such as time (considering the geological perspective) and space (from local to
global). A 10-class didactical unity was devised for discussing the water supply problems which can be observed at
metropolitan regions. Preliminary results obtained in 2006 were presented and discussed. Geochemistry, as an
interdisciplinary approach merging chemistry and geology, can be considered as a way to introduce environmental
education at Brazilian high schools.
Keywords: Environmental education, complex thinking, high school
Introdução
De meados do século XVIII até o início do século XX, a Revolução Industrial e o desenvolvimento
tecnológico exigiram a especialização e sub-especialização da mão-de-obra. Isso foi conseqüência das linhas de
produção e da nova divisão do trabalho (Santomé, 1998). As instituições de ensino passaram a desenvolver currículos
cada vez mais especializados, a fim de formar uma força de trabalho que atendesse a essas exigências.
Nas últimas décadas do século XIX surge uma resposta ao diagnóstico pessimista relacionado com as
conseqüências da disciplinarização dos currículos escolares. Entre elas, destaca-se a formação de cidadãos especialistas
em áreas restritas do conhecimento com uma visão parcial e fragmentada do saber. A necessidade de integrar os
fragmentos disciplinares iniciou uma discussão sobre o papel das disciplinas na organização do currículo escolar,
visando a busca por abordagens mais holísticas do conhecimento (Morin, 2002).
O modelo de produção adotado pela sociedade industrial não apresenta preocupação com os aspectos
ecológicos e ambientais que envolvem o processo de intervenção humana para a obtenção e transformação dos recursos
naturais, encarando a natureza como uma inesgotável fonte de energia e de matérias-primas. Após mais de 2 séculos sob
esse paradigma, os atuais problemas ambientais aparecem como evidências da exploração irracional dos recursos
naturais.
As profundas mudanças nos paradigmas sociais que se iniciaram na segunda metade do século XX
estabeleceram os fundamentos da sociedade pós-industrial. Alain Touraine, que foi o primeiro a utilizar essa
denominação, afirma que a sociedade pós-industrial coloca o seu destino na sua capacidade de programá-lo,
considerando a técnica, a sociologia e a política disponíveis para tanto, sendo que a capacidade de ser criativo é algo
indispensável nesse contexto (De Masi, 2000). Além disso, verifica-se a possibilidade crescente de prever e projetar a
natureza e os seres humanos: o ambiente torna-se uma prioridade e um componente importante no planejamento
político e estratégico dos governos. O ambiente e os recursos naturais são analisados a partir dos seus potenciais
econômicos e vistos como fatores estratégicos no processo de desenvolvimento sustentável. Soma-se a isso a
consciência da globalização, que sinaliza a interdependência mundial sob o ponto de vista ecológico, já que os impactos
ambientais não respeitam as fronteiras geográficas de cada nação e podem afetar extensas regiões do planeta. Nesse
cenário, consolidado na década de 1970, as primeiras conferências internacionais sobre as questões ambientais são
realizadas (Díaz, 2002).
Frente à preocupação ambiental e às mudanças impostas pela sociedade pós-industrial, a escola deve contribuir
para a formação de um cidadão consciente de seu papel social e ambiental. O desenvolvimento de uma visão global dos
complexos problemas contemporâneos é um novo desafio para a instituição escolar, que deve tornar os alunos capazes
de responder aos problemas do século XXI de forma autônoma e eficaz (Fourez, 1997). A educação ambiental deve
estar presente e ser considerada como uma dimensão do discurso e da prática da educação, orientada à prevenção e à
resolução dos problemas gerados pela exploração indiscriminada do ambiente (Díaz, 2002). As recomendações, as
decisões e os tratados internacionais vêem a educação ambiental como meio indispensável para que seja possível
estabelecer uma interação sustentável entre a sociedade e a natureza (Brasil, 1997).
Apesar dos esforços para que o ensino propedêutico, centrado nos paradigmas da sociedade industrial, não
impere na escola, os currículos escolares ainda são constituídos por uma soma de disciplinas isoladas que organizam de
forma fragmentada os conteúdos de aprendizagem (Zabala, 2002). Além de dificultar o desenvolvimento de um cidadão
com uma visão abrangente do mundo, esse tipo de currículo exige que o professor encontre alternativas para superar o
distanciamento entre as diversas áreas do conhecimento. O desenvolvimento efetivo da educação ambiental exige o

rompimento das fronteiras disciplinares. Caso contrário, ela pode se tornar irrelevante e com pouca capacidade para
modificar a realidade, visto que os problemas ambientais requerem um enfoque interdisciplinar que explore conteúdos
específicos de varias disciplinas para construir uma perspectiva global e equilibrada dessa temática complexa (Díaz,
2002).
Espaço e tempo geológico: fundamentos para a educação ambiental
Seja como tema transversal, seja como projeto, o tema ambiental deve estar presente durante toda a educação
básica. Particularmente no ensino médio, os problemas ambientais podem ser trabalhados a partir de conhecimentos
científicos mais específicos, pois os alunos já apresentam maturidade e formação escolar para refletirem sobre os a
complexidade inerente ao tema. Inúmeros problemas ambientais são retratados diariamente pelos mais diversos meios
de comunicação. No entanto, isso não significa que os alunos tenham propriedade do assunto e sejam capazes de refletir
sozinhos sobre a abrangência e importância do tema a ponto de, por exemplo, mudarem seus hábitos. Para isso, é
preciso que a escola e o professor trabalhem intencionalmente em favor da educação ambiental.
As conseqüências do aquecimento global podem ilustrar melhor o contexto e o desafio atual que a escola
enfrenta. Filmes, telejornais e a mídia impressa apresentam diversos gráficos que mostram, por exemplo, a variação da
concentração de dióxido de carbono na atmosfera e a variação de temperatura média da Terra nos últimos 720 mil anos.
Nesse contexto, cabe a pergunta: até que ponto os alunos do ensino médio entendem o que são 720 mil anos na
evolução da Terra, quando o calendário utilizado por eles compreende um espaço de tempo restrito a 2 mil anos? As
mudanças climáticas que ocorriam ciclicamente na escala de tempo geológico, agora ocorrem em questão de poucas
décadas. Essa dimensão temporal dos problemas ambientais sinaliza sua real importância, mas o público em geral pode
não se dar conta disso. Torna-se praticamente impossível dar visibilidade à urgência e à gravidade dos problemas
ambientais se os alunos não forem levados a refletir e modificar suas noções sobre os conceitos de espaço e tempo.
Diferente do que eles significam no cotidiano, espaço e tempo têm outra conotação no âmbito das discussões
ambientais.
Nos currículos escolares e livros didáticos tradicionais, pouco se valoriza a questão dos conteúdos de Geologia
nas aulas de Geografia. As abordagens do tempo geológico são vagas, superficiais e, geralmente, restritas à
apresentação de uma tabela de escala geológica do tempo, com suas divisões em eras (algumas vezes com
denominações não mais utilizadas) e alguns aspectos da evolução do planeta. A geologia possui um papel fundamental
no trabalho com o tema ambiental, pois não há como cuidar do ambiente se não se conhece exatamente como se formou
e evoluiu o nosso planeta. Como é possível conscientizar as pessoas sobre o impacto do aumento da concentração de
dióxido de carbono na atmosfera, se elas mal reconhecem as diferenças entre o efeito estufa e a degradação da camada
de ozônio? A falta de argumentos geológicos nas discussões sobre o ambiente prejudica a formação dos alunos durante
o ensino médio. Mais do que uma possibilidade, verifica-se a necessidade de incluir a geologia na educação ambiental
durante as aulas de química, permitindo uma abordagem interdisciplinar do ambiente: a geoquímica tem um papel
importante a cumprir no ensino médio.
O ciclo hidrológico sob o ponto de vista geoquímico: a elaboração de uma unidade didática
Uma unidade didática (Tabela 1) foi desenvolvida para discutir o problema da escassez de água na região
metropolitana de São Paulo (RMSP). Implementada na Escola Estadual Prof. Alberto Levy no 2º semestre de 2006, as
atividades didáticas procuraram suprir a falta de conceitos geológicos durante a apresentação do desafio ambiental de
tratar e gerenciar água em regiões densamente povoadas, a fim de permitir que os alunos refletissem sobre o tema
considerando toda sua complexidade. O trabalho foi realizado no decorrer de 10 aulas de química com alunos da 2ª
série do ensino médio. Nesse período o tema água foi trabalhado com os alunos a partir do enfoque geoquímico, com o
objetivo de mostrar o caminho que a água percorre pelo sistema terrestre. Isso justifica a utilização de conhecimentos
relativos à química e à geologia, caso contrário, a simplificação disciplinar poderia se comprometer à compreensão
desse grave problema ambiental. A partir da definição desse objetivo, elaborou-se uma unidade didática para permitir o
uso intencional da interdisciplinaridade. Desta forma, buscou-se aumentar a relevância da educação ambiental na sala
de aula e promover nos alunos uma reflexão que conduzisse a uma mudança de atitudes e valores. Cabe ressaltar que,
devido às características disciplinares da sua formação inicial, a professora de química teve que buscar os
conhecimentos de geologia e de geoquímica de forma autônoma, visto que eles não estão previstos no currículo do
curso de licenciatura em química.
Resultados e Discussão
Os resultados preliminares desse trabalho sinalizam avanços importantes em direção à implementação da
educação ambiental na sala de aula. O tempo geológico foi trabalhado cuidadosamente na aula 4 (Tabela 1). A intenção
foi mostrar aos alunos que eles fazem parte da história do universo, que começou há cerca de 15 bilhões de anos, e não
somente da história de seu país. De forma análoga, mostrou-se que as questões da natureza têm impacto planetário
(global), que extrapolam o incômodo mau cheiro exalado do córrego poluído de seu bairro (local). A interligação
temporal e espacial de acontecimentos sinalizam que a perspectiva histórica pode ser um caminho valioso para
compreender os atuais problemas ambientais. No contexto do presente trabalho, a química tornou-se a "porta de

entrada" para essa abordagem interdisciplinar: como e quando surgiram os átomos de hidrogênio e de oxigênio, que
estão presentes nas moléculas de água na proporção de 2:1?
Tabela 1: Descrição da unidade didática desenvolvida para introduzir uma discussão sobre o problema da água na
região metropolitana de São Paulo.
Instrumentos de pesquisa1
Aula
Descrição das atividades
DP MC PA
QA QC
Apresentação da atividade aos alunos e aplicação de questionário inicial.
xxx
xxx
1
Organização dos grupos de trabalho (TC1).
Elaboração de mapa conceitual para levantamento das concepções
2
xxx xxx
xxx
prévias. Leitura com questionário sobre o rio Tietê (TC1).
3
Discussão sobre rio Tietê: presente, passado e futuro.
xxx
Discussão sobre as propriedades químicas da água, nucleossíntese,
origem da água na Terra: escala de tempo geológico (Cordani, 2000).
xxx
xxx
4
Questionário sobre os conteúdos dessa aula (TC1)
5
Apresentação do ciclo hidrológico a partir da perspectiva geoquímica.
xxx
xxx
Comparação entre tipos de água: mineral, potável e subterrânea. Tipos de
contaminação (Hirata, 2000; Karmann, 2000). Questionário sobre os
6
xxx
xxx
conteúdos dessa aula (TC1).
Discussão sobre o caminho da água na região metropolitana de São Paulo
7
xxx
(RMSP).
8
Verificação das mudanças conceituais utilizando mapas conceituais.
xxx xxx
9
Avaliação da opinião dos alunos sobre as atividades desenvolvidas.
xxx
10
Apresentação do trabalho final produzido pelos alunos na escola.
xxx
xxx
1

DP = depoimento da professora, MC = mapa conceitual, PA = produção dos alunos, QA = questionário aberto, QC = questionário
conceitual e TC = tarefa de casa.

A análise do ciclo hidrológico ocorreu nas aulas 5 e 6 (Tabela 1), quando o enfoque geoquímico ficou ainda
mais evidente. Os possíveis trajetos de uma gota de água na natureza foram discutidos com intensa participação dos
alunos e, a partir dessa gota de água, eles se deram conta de algo intrigante: dejetos humanos, dejetos animais,
fertilizantes agrícolas, são carregados por essa gota de água para o subsolo, contaminando fontes de água mineral com
íons nitrato. A análise de rótulos de água mineral de várias marcas foi a oportunidade para que os alunos assumissem
uma postura crítica diante da seleção desse produto, visto que eles descobriram que há uma recomendação sobre a
concentração máxima de nitrato que pode ser consumida por seres humanos. Além disso, os rótulos também deram
margem à discussão do processo de dissolução de rochas que contém alto teor de carbonato pela chuva ácida.
A Figura 1 apresenta as respostas fornecidas pelos alunos de uma das classes que participaram dessa atividade.
Eles deveriam julgar 6 afirmações e expressar suas opiniões assinalando “discordo”, “nem discordo, nem concordo” ou
“concordo”: [A] “Os mananciais são regiões sem importância e podem ser explorados sem nenhuma restrição”, [B]
“É importante utilizar os recursos hídricos com maior responsabilidade porque eles são finitos”, [C] “A água mineral
do supermercado não é exatamente igual à água do filtro de nossas casas”, [D] “Só preciso me preocupar com a água
quando ela falta na minha casa”, [E] “Hoje eu percebo que devo fazer a minha parte para ajudar na preservação
ambiental” e [F] “A água do rio Tietê é utilizada para abastecer as estações de tratamento de água da SABESP”.

Freqüência das respostas (n=24)

24

Discordo

Nem concordo, nem discordo

Concordo

21
18
15
12
9
6
3
0
A

B

C

D

E

F

Afirmação do opiniário

Figura 1: Respostas dos alunos sobre algumas afirmações oferecidas no opiniário aplicado na aula 9.

Verifica-se que os alunos valorizam a água como bem indispensável para a sobrevivência e percebem a
importância de utilizar esse recurso natural de forma racional (Fig. 1, afirmações B e D). Além disso, a preservação dos
mananciais também passou a ser valorizada (Fig. 1, afirmação A). A relevância com a preservação ambiental e a
importância da participação de todos foi declarada pelos alunos, indicando que foi iniciado um processo de
conscientização desse problema ambiental (Fig. 1, afirmações B e E). As diferenças entre água mineral e água potável
tratada foram percebidas pelos alunos (Fig. 1, afirmação C) e, para isso, foi preciso superar a visão ingênua de que só
existem 2 tipos de água (doce e salgada) e utilizar alguns processos geoquímicos para justificar as diferenças de
composição química (Tabela 1, aulas 5 e 6).
A abordagem interdisciplinar mostrou ser adequada para aumentar a compreensão do problema da escassez de
água em regiões metropolitanas. A geoquímica pode trazer resultados mais interessantes do que aqueles obtidos com o
enfoque exclusivamente químico: há lugar para que a geologia aprimore o contexto ambiental no qual a química deve se
inserir. Comentários espontâneos de 3 alunos durante as aulas revelam que as discussões geoquímicas tiveram algum
efeito: [Aluno 1] “Não tomo mais qualquer tipo de água mineral de garrafinha, desde quando começamos a estudar o
ciclo da água”, [Aluno 2] “Foi importante para algumas pessoas que não valorizam a água começarem a valorizar e
perceberem a importância que ela tem” e [Aluno 3] “Antes desses encontros achava que a água era tudo a mesma
coisa, só que algumas salgadas e outras doces, mas hoje vejo as diferenças”.
Considerações finais
Apesar de não resolver o problema da fragmentação disciplinar dos conteúdos escolares, a unidade didática
desenvolvida indica que a geologia tem um papel fundamental para viabilizar a educação ambiental no ensino médio. A
escassez de água em regiões metropolitanas foi mais bem contextualizada a partir de argumentos geoquímicos,
despertando os alunos para a gravidade da situação enfrentada pela cidade de São Paulo. Por outro lado, deve-se
ressaltar que ações interdisciplinares dessa natureza exigem dos professores um esforço adicional, a fim de manter
atualizados seus conhecimentos relacionados aos problemas ambientais a serem enfrentados no século XXI. É
importante que o professor extrapole as fronteiras da sua própria disciplina e busque novos conhecimentos além da sua
especialidade. O trabalho interdisciplinar com a participação de professores de várias disciplinas pode ser uma saída
interessante, mas é necessário superar as barreiras institucionais que dificultam a colaboração entre os integrantes do
corpo docente.
O esforço extra requerido nesses tipos de atividades, que vai além da a preparação de aulas expositivas e a
transmissão de conhecimento para alunos passivos, é rapidamente superado quando os resultados positivos começam a
aparecer por meio do discurso e do interesse dos alunos. Os resultados obtidos até o momento sinalizam que a educação
ambiental deve ser trabalhada a partir da perspectiva interdisciplinar para que sejam obtidas mudanças de atitude.
Apesar disso, não é possível consolidar tais mudanças se não houver um esforço contínuo ao longo dos 3 anos do ensino
médio, visando a introdução efetiva da educação ambiental por meio das várias disciplinas que estão contempladas
nesse nível educacional.
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ABSTRACT
The Baía de Todos os Santos-BA (BTS) it is production stage and refine of petroleum and it was already white of
accidents involving spills, it is known that previous industrial activities resulted in located contamination for heavy metals
and there is numerous other industrial activities located now along the northeast coast of the BTS. Sediment samples were
collected on June 28, 2006, in 8 points of the area of Coqueiro Grande for evaluation of the toxicity through tests using the
copepod benthonic Tisbe biminiensis. The females were exposed to the sediment <64 µm for 7 days, later were fastened and
red-faced for counting and verification of the survival of females (lethal effect) and of descendants (sub-lethal effect). For
the evaluation of heavy metals, the method AVS/SEM was used. In agreement with the results, effects lethal or sub-lethal
were not observed in the species in study for the sediments collected in this area. It is probable then, that the concentration
of pollutants is below the one that causes toxic effect for the Tisbe biminiensis.
Key words: Ecotoxicicology, biodisponibility, sediment, heavy metal.
INTRODUÇÃO
A Baía de Todos os Santos (BTS) está localizada no litoral do Estado da Bahia e apresenta importantes ecossistemas de
regiões tropicais e subtropicais, tais como os manguezais. 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, considerada uma das
áreas de maior impacto ambiental do Estado da Bahia nas últimas décadas (CRA, 2001). Esse comprometimento é mostrado
nos trabalhos realizados por Queiroz (1992), Martins (2001) e Garcia (2005) que descrevem os impactos ambientais de zona
de manguezal da BTS, influenciada por atividades industriais, dentre elas àquelas associadas ao ramo petrolífero. Ao
alcançar o ecossistema marinho, a maior parte dos contaminantes aquáticos acumula-se no ambiente sedimentar (Sousa,
2002).
Recentemente, estudos têm sido direcionados para a geoquímica do enxofre em águas naturais e sedimentos (Allen, 1993;
Silvério, 1999; Carvalho, 2001). Os sulfetos voláteis em ácido (SVA) consistem primariamente de FeS e são encontrados
que é encontrado 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. Juntamente com as análises de metais, o carbono orgânico total e a granulometria do sedimento
devem ser analisados (Zamboni & Abessa, 2002) e para confirmar a toxicidade avaliada pelos valores do SVA/MES,
ensaios ecotoxicológicos.
Testes de ecotoxicidade estão sendo amplamente realizados como ferramenta para avaliação de efeitos de poluentes sobre
os organismos. Copépodos marinhos harpacticóides bentônicos do gênero Tisbe vêm sendo freqüentemente utilizados nestes
testes para verificar a toxicidade letal e sub-letal. O seu tamanho reduzido facilita a realização dos testes, diminuindo o
custo dos mesmos, e seu hábito epibentônico possibilita testar poluentes tanto na fase aquosa quanto aqueles ligados ao
sedimento (Bengtsson, 1978; Hutchison et al., 1999).
Desta forma, este estudo se propõe a analisar a toxicidade dos sedimentos coletados na BTS-BA utilizando copépodos
bentônicos Tisbe biminiensis e a análise de SVA/MES.
MATERIAL E MÉTODOS
Em 28 de junho de 2006, amostras de sedimento foram coletadas na 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 8 pontos com
auxílio de GPS, sendo os pontos 1 a 4 no infralitoral e 5 a 8, no mediolitoral. Em cada ponto foram coletadas 3 amostras

para verificar variabilidade espacial. Para os ensaios ecotoxicológicos, as amostras foram peneiradas (malha de 64 µm), e o
sedimento fino levado à geladeira a 4ºC por cerca de 16 horas, sendo transportado para o LACE em Recife. Ao fim deste
período, cada recipiente-teste recebeu 2g de sedimento e 20mL de suspensão de diatomácea (Thallassiosira fluviatilis) na
concentração de 0,2µg Chlorofila a.mL-1 e foram levados à incubadora a 25ºC e fotoperíodo de 12/12 horas (claro/escuro).
Após 24 horas, 10 fêmeas ovígeras do copépodo T. biminiensis foram adicionadas em cada recipiente. O experimento teve
duração de 7 dias, com adição de alimento a cada 2 dias. Para comparação, utilizou-se o sedimento controle coletado no
estuário do rio Maracaípe, Pernambuco. Para cada amostra-teste foram usados 3 grupos de copépodos e para o controle 5
grupos. Ao fim do experimento, o conteúdo total dos recipientes foi corado e fixado com formol a 4% para contagem. Os
efeitos observados foram mortalidade das fêmeas ovígeras (efeito letal) e número de náuplios, copepoditos e fecundidade
(náuplios + copepoditos) (efeitos sub-letais).
Paralelamente, foi realizado o teste de referência com K2Cr2O7 para avaliar a susceptibilidade do lote de copépodos
utilizados. A CL50-96h foi calculada pelo método Trimmed Spearman-Karber (Hamilton et al., 1977). Para a identificação
de diferenças significativas entre pontos foi utilizada a ANOVA, após a verificação da normalidade e homogeneidade de
variância dos dados, sendo o nível de significância igual a 0,05. Quando se detectou diferenças, o teste de Tukey foi usado
para comparar as médias duas a duas.
A determinação do AVS/MES em amostras de sedimento foi baseado 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 foram determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica (FAAS) com chama.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores do MES/SVA estão apresentados na Tab. 1. Com relação aos valores encontrados, as maiores concentrações
encontradas foram na estação na estação 1 para Cu e Pb, estação 4 para Ni e estação 8 para o Zn. Mas esses mesmo valores
estão abaixo dos valores de Background do NOAA, com exceção do Cu. Mesmo assim o valor do Cu (35,42) não ultrapassa
os valores do PEL (106,2µg.g-1).

NOAA1

Tabela 1. Concentração dos metais e relação  Σ[MES] / [SVA] para os sedimentos. Bgd – Backgroud; C.V.- Coeficiente de
Variação.

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Bgd
TEL

Zn
µg.g-1
48
124

Cu
µg.g-1
17
18,7

Ni
Cd
µg.g-1 µg.g-1
13
**
15,9
4,21

Pb
µg.g-1
16
30,24

Σ [SVA]
µmol.g-1

Σ [MES]
µmol.g-1

PEL

271

106,2

42,8

676

112,18

média
C.V.
média

31,56
10,29
35,91

35,42
63,92
15,44

3,90
53,37
2,46

0,10
91,78
0,25

9,85
9,54
4,55

0,64
0,05
0,27

1,15
32,41
0,86

C.V.
média
C.V.
média
C.V.
média
C.V.

5,77
32,98
0,43
29,84
6,12
22,09
4,74

25,54
14,56
12,59
24,42
105,74
12,69
101,06

15,14
0,97
209,40
5,72
160,30
<0,07
0,10

15,71
0,26
31,20
0,16
1,15
0,19
34,63

21,40
5,71
15,88
6,01
7,76
<0,12
0,10

0,02
19,71
0,30
7,67
0,05
0,09
0,18

1,60
0,78
10,43
0,97
36,86
0,49
42,36

média
C.V.
média
C.V.
média

22,17
1,55
16,74
11,35

6,53
12,77
<0,08
0,10
11,25

<0,07
<0,07
4,76
155,23
4,75

0,26
43,42
0,14
99,86
0,11

<0,12
0,10
<0,12
0,10
3,98

3,12
0,03
0,05
0,94

0,42
5,04
0,29
62,57
0,86

Σ
[MES/SVA]

1,79
3,16
0,04
0,13
5,44
0,14
6,64

38,39
29,39
0,03
C.V.
4,83
51,23
16,02
165,88
29,80
0,05
12,19
1-NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Estados Unidos); TEL (Threshold Effects Level) e
PEL (Probable Effects Level).
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A estação 8 apresentou os maiores teores de SVA, 29,39 µmol.g-1, e a estação 1 o maior MES, 1,15µmol.g-1. As razões
Σ[MES] / [SVA], medidas da provável disponibilidade da mistura dos metais presente no sedimento para o ambiente,
variaram bastante entre as amostras. .Porem, 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, por exemplo, o COT, e
não o sulfeto MOZETO, 2002.
Os estudo utilizando o SVA/MES (Tab.1), revelam que as estações 1, 2, 5 e 7 podem ter metais biodisponibilizados para
a biota. Para confirmar essa toxicidade, foi realizado ensaio ecotoxicológico com copépodo bentônico, Tisbe biminiensis
(Fig. 1 e 2).
No teste de referencia utilizando Tisbe biminiensis e dicromato de potássio, a CL50-96h foi de 8,13mg/L. De acordo com
Araújo-Castro et al (2006), a faixa de sensibilidade para fêmeas adultas de Tisbe bimininensis na presença de K2Cr2O7 foi de
5,8 a 20,2mg a uma temperatura de 25 ºC, portanto, o teste do presente estudo está dentro da faixa esperada para esta
espécie.
A média de sobrevivência dos organismos foi de 90%, com máximo de 98% para o ponto 8 e mínimo de 84% para o
ponto 7. A sobrevivência não foi significativamente diferente entre os pontos amostrados e o controle (ANOVA: F=1,4;
p=0,25) (Fig. 1). Quanto à fecundidade total, foram observadas diferenças significativas (ANOVA, F=10,9; p<0,0001),
entretanto, os pontos que se apresentaram significativamente diferentes do controle (Teste de Tukey) mostraram valores
superiores ao mesmo (Fig. 2a).
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Figura.1. Médias (± desvio padrão) de sobrevivência de fêmeas de Tisbe biminiensis expostas aos sedimentos da área de
Coqueiro Grande e controle (Maracaípe-PE).
Em relação ao número de copepoditos, observaram-se diferenças significativas (ANOVA, F=3,0; p=0,02) entre os pontos
de coleta apresentado valores superiores ao controle e valores significativamente mais altos para as estações 3, 5, 6, 7 e 8
(Fig. 2b).
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Figura.2. Médias (± desvio padrão) da fecundidade total expressa em indivíduos produzidos (a) e número de náuplios e
copepoditos (b) da espécie Tisbe biminiensis quando exposta aos sedimentos da área de Coqueiro grande e controle
(Maracaípe-PE ). As letras acima das barras referem-se às diferenças significativas (Teste de Tukey ).
As médias de náuplios produzidos apresentaram diferenças significativas (ANOVA, F=10,2; p<0,0001) com apenas as
estações 5 e 7 apresentando médias significativamente inferiores ao controle (Teste de Tukey) (Fig. 2b). As médias das
demais estações não apresentaram diferenças significativas ou se mostraram superiores. Em áreas contaminadas observa-se
uma redução na produção de náuplios e copepoditos, (Bejarano et al., 2004; Lotufo, 1998). Valores elevados de náuplios,

copepoditos e fecundidade no presente estudo, podem indicar um ambiente ausente de contaminantes ou que os mesmos não
estejam biodisponíveis.
Comparando os resultados abióticos com os bióticos, observa-se que a disponibilidade dos metais podem estar afetando a
fecundidade a nível de náuplios nas estações 5 e 7, o que poderia levar a um efeito sub-letal.
CONCLUSÃO
Nota-se que, os valores de referência do NOAA são superiores aos teores dos elementos determinados neste trabalho,
considerando-se o valor de referência PEL, como limiar máximo toxicológico da cada elemento.
De acordo com os valores determinados para os metais, pode-se inferir que não apresentam efeito adverso à biota, sendo
confirmado pela relação de Σ[MES]/[SVA] < 1 para as estações 3, 4, 6, 8 supondo-se que os metais são controlados pelos
sulfetos nesses sedimentos, não estando portanto biodisponíveis. Para as estações 1 e 2, apesar de apresentarem uma relação
Σ[MES]/[SVA] > 1, não apresentam efeitos adversos ao Tisbe. Porém, para as estações 5 e 7, essa relação apresentou uma
adversidade na produção de náuplios, podendo afetar a fecundidade e conseqüentemente, podendo levar a um efeito subletal.
Apesar da presença de uma refinaria de petróleo próxima a área de estudo, a análise dos sedimentos não apresentaram
toxicidade letal ou sub-letal para o copépodo bentônico Tisbe biminiensis.
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Abstract
Problem-based learning (PBL) can be an alternative to the traditional dynamics observed at high school classrooms. It
imposes new roles for students and teacher, includes the merge of disciplinary knowledge and increase the relationship
between scholar science and students’ everyday life. These features are also required to effectively introduce
environmental education for high school students. This work discusses some theoretical background involving PBL,
interdisciplinarity and rationale islands and proposes a didactical unity based on PBL principles.
Keywords: problem-based learning, interdisciplinarity, rationality islands.
Introdução
A explosão do conhecimento científico-tecnológico e o desenvolvimento das novas tecnologias da informação
e da comunicação (TICs) tiveram um profundo impacto na sociedade. Como resultado, os paradigmas da sociedade
industrial tornaram-se obsoletos e a transição para uma sociedade pós-industrial iniciou-se na segunda metade do século
XX. A sociedade pós-industrial é centrada no tempo livre e na produção de bens não-materiais, sendo que o poder
depende da posse dos meios de ideação e de informação (De Masi, 2000). A sociedade pós-industrial exige cidadãos
críticos com uma visão integrada dos desafios globais que serão enfrentados no século XXI, em contraponto com as
exigências técnicas que eram requeridas no âmbito da sociedade industrial. Essa exigência decorre do grande acúmulo
de informação técnico-cientifica produzido nas últimas décadas. Contrastando com as pronunciadas mudanças sociais, a
escola pouco mudou e ainda é atingida pelo paradigma da padronização, marca registrada da sociedade industrial: suas
salas são iguais, os professores têm uma fala de preferência padronizada e a expectativa é de que os alunos respondam,
da mesma forma, às mesmas perguntas (Hamburguer, 2000).
Neste novo contexto, onde se exige uma visão globalizada do mundo, o ensino de ciências continua ocorrendo
de forma fragmentada, por meio de disciplinas isoladas que pouco interagem entre si. O resultado desse processo pode
ser percebido pela dificuldade que os alunos apresentam em compreender problemas contemporâneos, que são
complexos e exigem a articulação de saberes de diferentes disciplinas. A necessidade de tornar os conteúdos científicos
escolares dotados de significado e de discutir o papel das ciências e da tecnologia na sociedade pós-industrial tornou-se
questão das mais importantes no cenário educacional recente (Morin, 2002; Fourez, 1997). O ensino de ciências deve
extrapolar os aspectos informativos e valorizar aspectos formativos, que permitam a alfabetização científica tão
necessária para o exercício autônomo da cidadania.
A aprendizagem baseada em problemas
A aprendizagem baseada em problemas (ABP) é uma alternativa construtivista ao modelo tradicional baseado
na transmissão de informações. Proposta originalmente no final dos anos 60, a ABP foi o princípio norteador utilizado
por docentes canadenses na reestruturação curricular do curso de medicina da Universidade de McMaster (Wilkerson,
1996). As atividades em sala de aula são planejadas considerando-se os estudantes como protagonistas e coresponsáveis por seus aprendizados, enquanto o professor torna-se um mediador desse processo.
A ABP é um método que utiliza um problema como ponto de partida para aquisição de novos conhecimentos.
Além de conferir ao aprendizado uma finalidade motivadora, a ABP pode favorecer a participação ativa e constante dos
alunos, bem como a interação e a troca de informações entre eles durante o processo de ensino-aprendizagem. O
desenvolvimento de habilidades relacionadas à comunicação, ao trabalho em equipe e à liderança pode ser obtido
concomitantemente à aquisição técnica do conhecimento científico (Wilkerson, 1996).
A APB apresenta os seguintes objetivos cognitivos e afetivos:
• Objetivos cognitivos:
o Ativação dos conhecimentos prévios dos alunos.
o Discussão em pequenos grupos (elaboração/síntese).
o Aprendizagem num contexto significativo.
• Objetivos afetivos
o Consciência da relevância do aprendizado.
o Motivação intrínseca.
o Desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe.
o Autodirecionamento do aprendizado.
o Desenvolvimento de habilidades para resolver problemas.

Esses objetivos são alcançados através da etapas que, usualmente, são percorridas durante a resolução de um
problema (Tabela 1).
Tabela 1: Descrição sumária das etapas que podem ser desenvolvidas durante a aprendizagem baseada em problemas
(ABP).
Etapa
Principal atividade didática
Principal participante
Professor
Alunos
1
Apresentação do problema
xxx
2
Identificação das necessidades de aprendizagem
xxx
3
Planejamento das ações para atacar o problema
xxx
4
Busca e seleção de informações
xxx
5
Aplicação dos novos conhecimentos para resolver o problema
xxx
6
Síntese dos resultados obtidos
xxx
Durante a identificação do que se sabe do problema, os alunos tornam-se concientes de seus próprios
conhecimentos e podem selecionar quais são os conhecimentos necessários para serem aprendidos. Essa aquisição de
conhecimento ocorre na etapa de busca e seleção de novas informações. Após a aplicação dos conhecimentos para
tentar resolver o problema em questão, os alunos fazem uma síntese dos resultados obtidos na forma de um relatório.
Dependendo da complexidade do problema escolhido, pode ser necessário repetir as etapas de 2 a 6 para melhor
compreensão da possível resposta.
Na ABP o professor deixa de ter papel principal na sala de aula e o foco é transferido para os alunos, que
passam a ter um papel ativo durante o processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, o professor passa a ser menos
diretivo e mais orientador, atuando como um tutor facilitador da aprendizagem dos alunos. Como resultado, a
organização tradicional da sala de aula é alterada: os papéis tradicionais definidos para o professor (transmissor de
informações) e para os alunos (receptores passivos de informação) são substituídos por novas funções, que exigem uma
adaptação dos atores presentes na sala de aula (Figura 1).

(a)

(b)

Figura 1: Configuração da sala de aula (a) tradicional com carteiras (b) na ABP com mesas.
Os alunos são representados por bolinhas pretas e o professor por uma bolinha branca. As flechas indicam as interações discursivas
dominantes em cada caso.

Raramente a resolução de um problema real exigirá os conhecimentos de somente uma disciplina. Desta forma,
a interdisciplinaridade pode estar presente na sala de aula quando a ABP é utilizada. Cabe, porém, destacar que a
interdisciplinaridade não é o desdém das disciplinas; ao contrário, ela visa à articulação das disciplinas para
compreender uma situação real (Fourez, 1997). Além disso, a aprendizagem colaborativa é estimulada devido às
interações entre os alunos de um mesmo grupo e alunos de grupos diferentes. Essas características são desejáveis no
contexto da sociedade pós-industrial e podem ajudar a introduzir a educação ambiental de forma eficiente na sala de
aula.

Ilhas de racionalidade e a educação ambiental
A falta de contextualização do ensino de ciências faz com que os alunos tenham um menor engajamento em
seu aprendizado. Os conteúdos científicos são apresentados como um produto “pronto e acabado”, sem dar nenhuma
visibilidade ao processo de sua construção por aqueles que praticam a pesquisa científica. Nas aulas expositivas que
tradicionalmente são utilizadas para ensinar ciências, os alunos não conseguem perceber qual foi o problema que
originou a aquisição dos conhecimentos apresentados, nem como utilizar tais conhecimentos em outros problemas reais.
A temática ambiental aparece como uma área fértil para que a ABP seja explorada no ensino fundamental e
médio. Além da complexidade inerente a essa discussão, a exigência de articulação de vários saberes disciplinares é
algo indispensável para que seja possível compreender os problemas ambientais em toda sua complexidade. Por esse
motivo, a UNESCO tem considerado a resolução de problemas como uma das características mais importantes da
educação ambiental (UNESCO, 2005). Por outro lado, a temática ambiental é utilizada somente para ilustrar a aplicação
de conceitos científicos da química, física ou biologia, sem qualquer tipo de articulação.
Um modelo epistemológico baseado em ilhas de racionalidade (IR) foi desenvolvido por Fourez para mostrar
como a interdisciplinaridade pode aproximar o ensino de ciências na escola dos problemas do cotidiano. As IR são
representações teóricas de uma situação específica onde são utilizados saberes de diversas áreas do conhecimento e do
cotidiano (Fourez, 1997). Caso essa situação específica seja apresentada por meio de um problema, verifica-se a
possibilidade de convergir a ABP e o modelo das IR. Ambos são capazes de conferir uma maior autonomia aos alunos,
tornando-os co-responsáveis pelos seus aprendizados. Somadas a isso, a abordagem interdisciplinar e a aprendizagem
colaborativa podem oferecer melhores condições para que aspectos formativos sejam contemplados na sala de aula,
visando à formação de cidadãos com uma visão ampla dos problemas contemporâneos.
A construção de uma IR ocorre por meio de etapas, nas quais o(s) grupo(s) envolvido(s) toma(m) decisões
sobre a extensão e a profundidade com que os assuntos (denominados “caixas pretas”) serão abordados, segundo as
necessidades de compreender o problema em discussão. A Tabela 2 relaciona as etapas de construção de uma IR com as
etapas da ABP.
Tabela 2: Comparação entre as etapas de construção de uma IR e da ABP.
Construção de uma IR
[1] Elaborar um clichê da situação estudada (concepções
iniciais)
[2] Elaborar o panorama espontâneo (ampliação do
clichê, escolha dos caminhos a seguir)
[3] Consultar os especialistas e as especialidades
[4] Ir à prática
[5] Abrir caixas pretas para aprofundar princípios
disciplinares
[6] Esquematizar a situação pensada
[7] Abrir algumas caixas pretas sem a ajuda de
especialistas (aprofundamento)
[8] Elaborar uma síntese da IR

ABP
[1] Apresentar o problema
[2] Identificar o que se sabe e as necessidades de
aprendizagem
[3] Planejamento das ações para atacar o problema
[4] Busca e seleção de informações

[5] Aplicação dos novos conhecimentos para resolver o
problema

[6] Síntese dos resultados obtidos

A resolução de problemas ambientais favorece a integração dos saberes disciplinares, o que possibilita a
abordagem da geologia no ensino médio. A Geologia pode ser considerada como uma “caixa preta” essencial para a
construção das IR que abordam o ambiente, uma vez que ajuda a compreender os processos físico-químicos e
biológicos da formação e da evolução da Terra. A sinergia entre a química e a geologia pode levar à interface
geoquímica, tão pouco explorada no ensino fundamental e médio. Dependendo do interesse dos alunos e do problema
em discussão, a geoquímica pode ser uma das “caixas pretas” a serem abertas durante o processo de resolução de um
problema ambiental.
ABP, IR e o planejamento de uma unidade didática interdisciplinar: da teoria à prática
Uma unidade didática foi elaborada e está em implementação numa escola pública localizada na cidade de São
Paulo. Alunos do 2º ano do ensino médio serão convidados a discutir um problema relacionado com o tratamento e o
gerenciamento de recursos hídricos em grandes cidades. A definição do problema foi feita em conjunto com os alunos,
após uma visita ao Sistema Cantareira da SABESP, que compreende os processos para captação e tratamento da água.
Nessa ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra com especialistas sobre o uso consciente da
água, seu tratamento e sua distribuição. As etapas desenvolvidas com os alunos estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Descrição da unidade didática baseada na ABP, desenvolvida para discutir o problema da água na região
metropolitana de São Paulo.
Aula
Principais atividades
Objetivos
Discussão sobre as questões levantadas durante a visita ao Sistema
Fazer levantamento dos possíveis
1
Cantareira.
problemas relacionados à água.
Escolha do problema a ser abordado.
Definição do problema.
Divisão dos grupos e levantamento de idéias.
Verificar o que se sabe e o que é
Construção de um mapa conceitual sobre o tema água.
2
preciso aprender.
Pesquisa sobre conceitos relacionados com o problema escolhido
(TC1)
Discussão em grupos sobre quais as etapas a seguir.
3
Re-elaboração do mapa conceitual.
Definição do projeto.
Apresentação de um projeto: qual o papel de cada integrante?
4
Definição de como a pesquisa será desenvolvida.
5
Discussão em grupos sobre o andamento da pesquisa feita no horário
Coleta de informações e aberturas de
extraclasse.
6
caixas pretas.
Pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas.
Apresentação dos dados preliminares coletados pelos alunos.
7
Aplicação dos novos conhecimentos
Revisão das etapas que ainda serão executadas.
Re-elaboração do mapa conceitual sobre água.
8
Discussão em grupos sobre o andamento da pesquisa feita no horário
Coleta de informações e aberturas de
9
extraclasse.
caixas pretas.
10
Pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas.
Apresentação do esquema geral do problema.
11
Aplicação de novos conhecimentos.
Discussão sobre eventuais desdobramentos a partir do problema.
12
Elaboração de uma síntese na forma de uma apresentação final.
Coleta de informações.
13
Apresentação da solução proposta pelos grupos de alunos.
Síntese dos resultados obtidos.
14
Apresentação da solução proposta pelos grupos de alunos.
Síntese dos resultados obtidos.
1
TC: Tarefa de casa.
Considerações finais
As dificuldades encontradas para o ensino de ciência devem-se, entre outras coisas, à falta de contextualização
dos conhecimentos com o mundo real. A fragmentação dos saberes científicos em disciplinas isoladas não colabora com
a compreensão de fenômenos complexos, tais como os problemas ambientais a serem enfrentados no século XXI. Uma
alternativa ao modelo de ensino-aprendizagem baseado na transmissão de informações pode ser a utilização da ABP,
que inclui a interdisciplinaridade na sala de aula do ensino médio.
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Abstract
The occurrence of aliphatic hydrocarbons and the 16 priority PAHs has been determined by elutriation
tests of potentially contaminated surface sediments from Patos Lagoon harbor-estuarine area – Rio Grande
City, RS, Brazil. This analysis would like to clarify the influence of dredges on contaminants releases. Six
different stations were investigated: near a refinery, near a nautical oil station, in a petroleum pier, in the
public harbor, in one estuarine point control and in recent closed sewage slop – also analyzed to elucidate
whether wastewaters have a role on release of these substances. The hydrocarbons release was simulated
by elutriation tests and submitted to different repose times: 60, 90 and 120 min, to determine the residence
time of these substances on the water column after a critic sediment resuspension event, mainly dredges.
Aliphatic were detected with GC-FID and PAHs results were verified with GC-MS. The following substances
were detected in most elutriated samples: C12-34 n-alkanes, naphthalene and anthracene. Phenanthrene
was only detected on refinery and nautical oil station. The rest PAHs were detected only in nautical oil
station. This study demonstrates that aliphatic hydrocarbons are on a low level in elutriates and that the
PAHs influence need to be more studied.
Keywords: hydrocarbons; elutriation; dredges (geology)
1. Introdução
O rápido desenvolvimento tecnológico forneceu muitos avanços à civilização moderna, entretanto, como
conseqüência, trouxe também inúmeros efeitos adversos prejudiciais à natureza e ao próprio homem. A
crescente demanda e consumo dos recursos naturais associada à expansão descontrolada de grandes
centros aumentam a poluição e causam desequilíbrio do ambiente. O petróleo é uma importante fonte de
geração de energia e é formado por uma mistura complexa de diferentes hidrocarbonetos. O uso deste
combustível fóssil e de seus produtos derivados libera diversos contaminantes que, direta ou indiretamente
alcançam os corpos da água (rios, lagos, mares, etc.) e acumulam-se em seus sedimentos. Estes têm a
capacidade de armazenar os compostos orgânicos e metálicos e liberá-los mediante perturbações naturais
ou antrópicas funcionando como uma fonte sistemática ou eventual de contaminação para o corpo de água.
Uma variedade de fatores físicos, químicos e biológicos controlam a mobilidade dos contaminantes como a
adsorção, a hidrodinâmica e as reações com metais (Lee & Jones, 1987). Dependendo da estabilidade
físico-química do ambiente de soterramento, estes contaminantes podem remanescer nos suportes
sedimentares ou sofrer degradação e/ou modificações químicas e biológicas que os tornam disponíveis
para a biota, aumentando seu efeito prejudicial.
Avaliar a dimensão da liberação dos hidrocarbonetos e tempo de residência dos sedimentos na coluna
da água, especialmente por dragagens, é o objetivo deste estudo. Aplicou-se uma técnica conhecida de
operações unitárias associada a uma metodologia de estudo dos contaminantes: a elutriação. Simula a
ressuspensão dos sedimentos de fundo e fornece dados muito próximos aos que ocorrem na natureza
durante eventos que podem causar este efeito.
A contaminação de metais causada pela ressuspensão dos sedimentos apresenta vasta literatura
(Fuhrer et al., 1990; Philips et al., 2001; Tonsom et al., 2003), mas são raros os estudos da contaminação
por hidrocarbonetos em conseqüência da ressuspensão no mundo.
2. Área de Estudo
O ambiente estuarino da Lagoa dos Patos é um local caracterizado pelo crescimento e captura de
espécies de interesse econômico devido à alta carga de nutrientes e entrada de varias espécies marinhas,
servindo de importante fonte de renda à comunidade mediante as atividades de pesca artesanal, costeira e
industrial. Mais de 90% do total capturado pela pesca do artesanal vêm do estuário e da costa adjacente
(Reis, 1999).
O foco deste estudo é a região portuária da cidade do Rio Grande. Sua área urbana situa-se em uma
península, na margem ocidental do estuário, a 10 km da desembocadura para o Oceano Atlântico. A
população estimada em 2005 era de 195.392 habitantes (IBGE, em 2006) e somente 27% das residências
têm acesso à rede de esgotos (PEMRG - 2005).
Dentre as principais atividades poluidoras da região destacam-se uma refinaria de petróleo, companhias
do transporte e armazenamento de petróleo e derivados e indústrias de fertilizantes, de alimentos e de
pescados além do complexo portuário. Inclui-se ainda a lixiviação das zonas urbanas e descarga de

efluentes da cidade, em especial do emissário de esgotos sanitários da zona central da cidade, na Coroa do
Boi, recentemente desativado. A distribuição de combustíveis e o abastecimento de navios e pequenas
embarcações é uma atividade portuária corriqueira que contribui para o risco de contaminação por
hidrocarbonetos do petróleo.
O constante assoreamento no estuário da Lagoa dos Patos demanda a retirada de, em média,
3.000.000 m3 de sedimentos através de dragagens com freqüência máxima de dois anos para a
manutenção dos canais navegáveis sendo de responsabilidade da administração portuária (EIA/RIMA,
1997).
3. Métodos e Instrumentação
Este estudo integra o projeto “Geoquímica do Sistema Fluvio-Lagunar-Estuarino e Marinho Costeiro da
Lagoa dos Patos” e o Programa de Recursos Humanos (PRH-27) da Agência Nacional do Petróleo e do
Gás Natural e do Ministério da Ciência e Tecnologia (ANP/MCT) - Estudos Ambientais na Área de Atuação
da Indústria do Petróleo.
3.1. Estratégia Amostral, Amostragem e Procedimentos com Água e Sedimento
A área de estudo abrange a região portuário-estuarina da Lagoa dos Patos e focou-se nos locais mais
suscetíveis a impactos por hidrocarbonetos na cidade do Rio Grande. A estratégia de amostragem englobou
cinco locais com sedimentos potencialmente contaminados, sendo realizadas três saídas de campo durante
o período de inverno de 2006.
1. Ponto Controle - região livre de contaminação por hidrocarbonetos, localizada numa baía semi-aberta
“Saco do Justino” (Garcia, 2005); 2. Ponto do Emissário de Esgotos - local onde anteriormente ocorria o
despejo de um emissário de esgotos sanitário proveniente da zona central da cidade sem tratamento; 3.
Ponto da Refinaria - na baía semi-aberta “Saco da Mangueira”, próximo ao despejo de efluentes da refinaria
de petróleo onde o sedimento sofre ressuspensão natural devido à ação de ondas e correntes; 4. Ponto
Posto Náutico - no porto velho, onde ocorrem pequenos derrames de derivados de petróleo e ressuspensão
dos sedimentos por ação dos motores sobre o leito raso; 5. Ponto Porto Novo (porto público) - na margem
(talude) do cais de atracação, caracterizado pela deposição de sedimento fino e que sofre freqüentes
processos de dragagem; 6. Ponto Píer Petroleiro - talude próximo ao local de atracação dos terminais
marítimos de petróleo e derivados e de abastecimento de pequenas embarcações situados no Superporto,
cujo canal de navegação é submetido a freqüentes dragagens.
As coordenadas geográficas dos pontos foram determinadas pelo sistema posicionando global (GPS)
com o equipamento Garnin eTrex®, com precisão de ± 15 m.
As amostras de água foram coletadas no Ponto Controle em frascos âmbar limpos, montados longe das
margens na posição horizontal com eixo principal paralelo ao sentido do fluxo e a 20 cm abaixo da
superfície da água. Os parâmetros Eh (± 1 milivolt) e o pH (± 0,01) foram medidos logo após a coleta com
equipamento digital multifuncional Oakton® (modelo pH6/00702-75) e em seguida as amostras foram
refrigeradas. A salinidade foi medida através da condutividade utilizando-se o condutivímetro Oakton® com
precisão ± 0,01 mS. 1L de água do Ponto Controle foi submetido à extração líquido/líquido para confirmar a
ausência de contaminação por hidrocarbonetos. Para a extração líquido/líquido foram adicionados 40 mL de
diclorometano em grau pesticida no funil de separação sendo este agitado vigorosamente por 3 min,
seguido de um repouso de 10 min para a fase aquosa separar-se da fase orgânica. Foi utilizado um funil de
vidro empacotado com lã de vidro e contendo cerca de 10mg de sulfato de sódio (Na2SO4) para garantir a
secagem do extrato. A extração foi repetida por mais 3 vezes e os extratos somados.
As amostras do sedimento (5 - 8 cm da parte superior da estrutura sedimentar) foram coletadas com um
amostrador Van Veen com garra de aço inox. As amostras foram condicionadas em recipientes de alumínio
previamente calcinados durante 4 horas a 500°C e en tão refrigeradas. Os parâmetros Eh e o pH foram
medidos logo após a coleta com o mesmo equipamento, porém com eletrodo combinado de vidro tipo
baioneta para medidas do pH. Procedeu-se a análise granulométrica segundo Suguio (1973). Calculou-se a
densidade das amostras de sedimento fresco, o peso seco e a percentagem em água. O carbono orgânico
total (COT) dos sedimentos foi analisado de acordo com o método de Strickland & Parsons (1972) e
modificado por Gaudette et al. (1974). As análises foram feitas em tréplicas tomando-se a média como valor
final. Os resultados são apresentados em porcentagem (%) de carbono orgânico por peso seco de
sedimento.
3.2. Elutriação
A elutriação foi realizada com sedimento fresco e com água coletada no Ponto Controle na razão de
1:4. Utilizou-se 1,6 L de água do controle e 0,4 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 (oxímetro
handylab OX1 Schott®) em três momentos: 1. Após uma mistura inicial entre o sedimento e a água controle;
2. Após uma agitação de 30 min; 3. Após o repouso.
O tempo de repouso, 60, 90 e 120 min, foi a única variável entre os 3 experimentos de cada amostra
para o acompanhamento do comportamento dos contaminantes na coluna de água. Após o repouso e as
medições acima citadas o elutriato foi sifonado para um balão volumétrico de 1 L.
Os elutriatos foram transferidos para um funil de separação e marcados com padrões surrogados
(eicoseno para a determinação de hidrocarbonetos alifáticos e naftaleno-d8, o-terfenil, fenantreno-d10,
perileno-d12). O sistema foi mantido em repouso por um tempo mínimo de 20 minutos a fim de proporcionar
a interação dos surrogados com o meio. Após este repouso procedeu-se a extração líquido/líquido, cleanup
e concentração em evaporador rotativo a vácuo, adicionou-se os padrões cromatográficos tetradeceno para
os alifáticos e 9,10 dihidroantraceno para os HPAs. A seguir aferiu-se 1ml através de secagem com gás
nitrogênio (N2) e transferiu-se cada amostra para um “vial”.
Para a fração dos hidrocarbonetos alifáticos foram analisadas as espécies de C12 a C34, enquanto os
HPAs investigados foram os 16 compostos classificados como prioritários segundo a USEPA.
3.3. Metodologia Analítica
Os procedimentos utilizados para as análises dos hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos (HPAs) seguiram as recomendações do Reference methods for pollution studies, nº
20: determinations of petroleum hydrocarbons in sediment (UNEP, 1991).
Os hidrocarbonetos alifáticos foram determinados por cromatografia gasosa com detector de ionização
por chama (GC/FID) Perkin Elmer Clarus 500 com injetor automático de amostra e coluna cromatográfica
Elite-1 (Crossbond 100%dimethyl polysiloxane), 30 metros, 0,25mm DI, 0,25µm DF. O fluxo do gás
hidrogênio foi de 45mL min-1 e o fluxo do ar sintético foi de 450mL min-1 e o gás carreador foi o hélio
(1,5mL min-1). A temperatura do injetor foi de 280ºC e do detector foi de 310ºC. O volume injetado foi de 1
µL, com splitless e fluxo de 50mL de hélio após 1 minuto. O limite de detecção médio por composto do
aparelho foi estabelecido em 250 pg µL-1 (250 ppb). A identificação realizada através dos tempos de
retenção e comparação dos espectros de massas dos compostos com os espectros dos padrões e com
bibliotecas de dados. A quantificação foi realizada através das curvas analíticas de cada analito, utilizando o
método de cálculo de padrão externo.
Os HPAs foram determinados por métodos de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massa (GC/MS) Perkin Elmer Clarus 500 com injetor automático de amostra e coluna cromatográfica
utilizada foi a Elite-5MS (5% Diphenil – 95% Dimetilsiloxane); 30 metros; 0,25mm DI; 0,25 µm DF. A
temperatura do injetor foi de 280ºC. O volume injetado foi de 1 µL, em modo Splitless e fluxo de 1 mL min-1
de gás hélio. O impacto eletrônico do detector foi de 70 ev. O limite de detecção médio por composto do
aparelho foi estabelecido em 1 pg µL-1 (1 ppb). A quantificação foi realizada através das curvas analíticas
de cada analito, utilizando o método de cálculo de padrão interno (9,10 dihidroantraceno) e baseou-se na
recuperação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos deuterados e do o-terfenil. Para a identificação dos
HPAs foi utilizado o método SIR (selected íon recording) onde os íons característicos correspondentes à
massa/carga (m/z) de fragmentação de cada composto foi selecionado e monitorado.
4. Resultados e Discussões
Para representar um comportamento geral dos alifáticos e determinação do tempo de residência
baseou-se no somatório dos n-alcanos para cada tempo (Fig.1). O tempo de residência não apresentou
diferença significativa demonstrando que o tempo de residência dos alifáticos na água independe das
características dos sedimentos ressuspensos. Tomando-se a média entre todos os locais podendo-se dizer
que em, no máximo 2 h e 25 min os hidrocarbonetos alifáticos retornaram ao sedimento do experimento
laboratorial. Este resultado pode ser extrapolado para uma situação real de despejo de sedimentos de
acordo com a realidade do local. Para as características da dragagem e despejo dos sedimentos em Rio
Grande, pode-se admitir que o elutriato laboratorial representaria a realidade presente no ambiente no
momento do despejo numa razão de sedimento:água de 1:2.
Os HPAs apresentaram baixa recuperação devido a um possível efeito de matriz, que formou e
estabilizou uma emulsão tendo prejudicado a partição dos HPAs para o solvente extrator. Suspeita-se que a
quantidade de HPAs liberada para a coluna de água é provavelmente bem maior do que a identificada,
tornando incerta sua quantificação. Mesmo os compostos não identificados poderiam estar presentes nos
elutriatos. A normalização dos dados pela quantidade de sedimento úmido dos elutriatos representa o
comportamento dos HPAs entre os locais de estudo (Fig. 2). Apesar da incerteza das quantidades é
possível afirmar-se que os pontos Controle e Coroa do Boi liberaram as menores quantidades de HPAs aos

elutriatos, enquanto as maiores foram liberadas nos pontos Posto Náutico, Porto Novo, Píer Petroleiro e
Refinaria.
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Figura 1: Gráfico do somatório dos n-alcanos encontrados
nos elutriatos normalizados pelo peso de sedimento nos
diferentes tempos de repouso.
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Figura 2: Gráfico dos somatórios dos HPAs normalizados pelo
sedimento nos diferentes tempos de repouso.

5. Conclusões
A normalização dos dados pela quantidade de sedimento úmido contempla suas características
texturais sendo a mais adequada para qualificar a análise da liberação dos contaminantes para a coluna de
água. O tempo de residência determinado para os compostos alifáticos na coluna de água em laboratório foi
de 2 horas e 25 min, em média. Foi obtido um modelo empírico para a situação local de despejo de uma
draga tendo-se constatado que a razão sedimento:água de aproximadamente 1:2 forneceria uma melhor
representação desta. O impacto decorrente de uma dragagem no que se refere aos compostos alifáticos foi
interpretado como muito pequeno, pois as quantidades liberadas seriam similares a pequenos derrames
habitualmente verificados na região. Identificou-se a presença de HPAs na coluna de água e são
necessários maiores estudos podem conhecer-se sua significância ambiental.
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Identificação de restitos em granito anatético: análises por microssonda eletrônica e LA-ICPMS em
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Abstract
The veined grey garnet-biotite granite is the typical facie of the 625 Ma Nazaré Paulista anatectic granite in the
Atibaia region, São Paulo, Brazil. Trace elements in garnet and monazite were analyzed by electron microprobe and laser
ablation ICP-MS to investigate the restite record in the grey granite and the leucogranite veins that cut this granite, which
was probably formed in situ. The garnet from the grey granite carries a restitic component, represented by ETRP+Y-rich
core that is similar to the garnet from the country-rock paragneisses. The garnet from leucogranite veins shows a distinctive
composition (low HREE in the cores, increasing slightly to the rims), interpreted as magmatic, as well the garnet rim from
the grey granite. Complex trace-element zonation patterns are revealed by BSE images of the monazite from the garnet
leucogranite veins. This monazite shows a dark core with high Y and HREE concentration, which probably record a premagmatic monazite. The largest homogeneous area (rim) in monazite has high LREE concentration, which possibly
represents magmatic monazite produced during anatexis. Therefore, the garnet and monazite chemistry confirms the restite
record in the typical Nazaré Paulista granite.
Key Words: mineral chemistry, garnet, monazite

1. Introdução
O granito anatético Nazaré Paulista foi primeiramente individualizado e mapeado por Campos Neto et al. (1983);
este autor mapeou o núcleo principal do granada-biotita granito mais homogêneo, localizado a NW da cidade de Nazaré
Paulista (SP), como um corpo mais ou menos circular, com 4-5 km de diâmetro e uma área de 14 km2, e cercado por 0,5-3
km de migmatitos. A petrogênese do granito Nazaré Paulista têm sido alvo da investigação de diversos autores (e.g.,
Campos Neto et al., 1983; Wernick et al., 1987; Tassinari, 1988; Artur et al., 1993; Ragatky, 1998; Janasi 1999, Janasi et
al., 2005, Martins, 2006). O granito Nazaré Paulista é bastante heterogêneo, com estruturas nebulíticas e schlieren,
xenólitos de gnaisse, e diferentes variedades texturais. Extensos cortes na Rodovia Dom Pedro I exibem algumas
características peculiares, como, por exemplo, presença de glomérulos de granada e biotita, foliação que varia de leve a
mais evidente, facies brancas hololeucocráticas (leucogranitos com cristais euédricos de granada e destituídos de biotita), e
granada-biotita granito cinzento (ou granito cinzento) com densa venulação por granitos mais claros (granada leucogranito).
A vênula e o granito cinza hospedeiro possuem semelhanças geoquímicas que indicam formação in situ, fortalecida pela
completa ausência de indicação de formação das vênulas por injeção de material externo (Martins, 2006). As idades dos
granitos Nazaré Paulista (624 ± 2 Ma) e dos leucogranitos a eles associados (625 ± 4 Ma) foram obtidas pelo método U-Pb em
monazita e zircão por Janasi, 1999.
Os resultados apresentados neste trabalho vêm do mesmo afloramento examinado pelos autores supracitados; um
afloramento com excelente exposição de rocha localizado na rodovia D. Pedro I, próximo à cidade de Nazaré Paulista.
Nosso trabalho aborda a presença de restitos no granito cinza venulado, facie mais peculiar do granito Nazaré Paulista (Foto 1),
fazendo uso da técnica de análise in situ por microssonda eletrônica e ablação a laser (LA-ICPMS) em granada e monazita.

2. Materiais e metódos
Análises químicas quantitativas e imagens de elétrons retroespalhados (BSE) de granada e monazita foram obtidas
no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Departamento de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da
USP. O equipamento utilizado foi uma microssonda JEOL JXA-8600S, provida de cinco espectrômetros de dispersão de
comprimento de onda (WDS), cada qual com dois cristais analisadores, com sistema de automação NORAN/Voyager. As
análises de elementos terras raras (ETR) em cristais de granada foram feitas com um Laser 213 nm (LAM) acoplado a um
Plasma Quadrupolo ICP-MS instalado no Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Boston (BU).

3. Análise de ETR e Y em granada
A difusão dos ETR pesados e Y na granada é muito lenta e resulta em zoneamentos químicos que podem permitir a
definição de padrões evolutivos primários que se correlacionam com eventos metamórficos, de anatexia e cristalização
magmática (Otamendi et al., 2002; Jung & Hellenbrand, 2005).
O padrão de terras raras observado nos grãos de granada do granito cinza e do leucogranito da vênula é em geral
pobre em ETR leves, com forte anomalia negativa de Eu, e as principais variações se concentram nos ETR pesados (Fig. 1).
A granada do granito cinza mostra núcleo bastante enriquecido em ETR pesados e Y, com um padrão que parece
não estar correlacionado com o do restante do grão (Fig. 1a). A abundância de ETR pesados entre a borda e o núcleo do
grão varia bem mais que uma ordem de magnitude, refletindo o desequilíbrio entre o cristal e o líquido durante a
cristalização (Harris et al., 1995). O padrão apresentado pelo núcleo dos grãos de granada do granito cinza encontra
correspondente em granada de gnaisses migmatíticos a ele associado (Martins et al., 2004).
A granada do leucogranito que vênula o granito cinza mostra aumento dos ETR pesados e Y em direção à borda do
grão (Fig. 1b), comportamento relacionado à cristalização fracionada, ou seja crescimento ígneo (e.g., Jung & Hellenbrand ,
2005).

Figura 1. Padrão de ETR normalizado para o condrito (valores de Boyton, 1984) de granada do granito cinza (A) e da vênula de
leucogranito (B).

4. Análise de ETR,Y, U e Th em monazita
Dentre os minerais presentes no granito cinza e no leucogranito da vênula, a monazita é o mineral mais rico em
ETR leves, Th e U, além de ser relativamente rico em Y.
Em geral, ocorre uma leve diminuição na concentração de ETR pesados e Y em direção à borda dos cristais de
monazita do granito cinza e do leucogranito da vênula, com padrão ETR bastante similar (Fig. 2). A monazita dessas
rochas apresenta freqüentes feições de dissolução, reprecipitação e sobrecrescimento, facilmente reconhecidas em imagem
BSE. Na imagem BSE da Fig. 3, a monazita do leucogranito que vênula o granito cinza mostra núcleo interno e externo,
respectivamente com cor bem clara e outra escura. O núcleo interno, mais escuro, é corroído, mostrando que este núcleo
sofreu processo de reabsorção antes do crescimento do núcleo externo e borda. O contraste de coloração observado na
imagem de elétrons retroespalhados (BSE) é dado principalmente pela variação do ThO2 e Y2O3. Ocorre diminuição dos
teores de Y2O3, UO2 e ETR pesados do núcleo para a borda do cristal (Fig. 3). O núcleo interno do grão de monazita da Fig.

3 mostra alto Y, de contorno irregular, manteado por uma porção idiomórfica de menor Y (Ponto analítico 2; Fig. 3), e
muito provavelmente representa um evento anterior à anatexia.

Figura 2. Padrão de ETR normalizado para o condrito (valores de Boyton, 1984) de monazita do granito cinza (A) e da vênula de
leucogranito (B).

Figura 3. Imagem de elétrons retroespalhados (BSE) e perfil químico (núcleo escuro - núcleo claro - borda) de monazita da vênula de
leucogranito no granito cinza. A porção mais escura possui alto U, Y e ETR pesados (baixo Th). Nota: o grão de monazita é idiomórfico
com um núcleo externo, mais claro, e núcleo interno, mais escuro e com contato irregular (processo de dissolução e reprecipitação?).

5. Discussões e Conclusão
A literatura recente tem demonstrado que, em muitas granadas de rochas associadas à anatexia crustal, núcleos de
granada com altos teores de Y e ETR pesados podem ser interpretados como tendo sido formados em ambiente metamórfico
sem a presença de um fundido, enquanto que as bordas com baixos teores de Y e ETR pesados são tidas como cristalizadas
na presença de um fundido (e.g., Harris et al., 1995; Otamendi et al., 2002; Jung & Hellenbrand, 2005). O núcleo
enriquecido em ETR pesados e Y da granada do granito cinza é interpretada como o registro da presença de restito no
magma. A variação química na granada desse granito é bastante acentuada e registra provavelmente evento metamórfico e
anatético. Em geral, a granada apresenta bordas pobres em ETR pesados e Y, que devem representar o produto peritético da
reação de quebra de micas, onde nenhuma fase rica em ETR pesados participa da fusão. Por outro lado, a granada da vênula
mostra aumento, embora sutil, dos ETR pesados em direção à borda do grão, que é interpretado como sendo registro da
fusão progressiva e dissolução de fases ricas em ETR pesados, com a incorporação desses elementos no fundido (Harris, et
al., 1995).
A monazita do leucogranito que venula o granito cinza mostra freqüente núcleo com alto Y e ETR pesados e baixo
Th, que muito provavelmente registra monazita restítica, até então inclusa em biotita e liberada durante a fusão. No entanto,
essa monazita não foi completamente dissolvida no fundido, servindo de núcleo para monazita magmática (borda com mais
baixo Y). Portanto, a borda deve representar cristalização a partir de um magma que se enriqueceu em ETR leves devido à
dissolução (ainda que incompleta) de cristais de monazita da rocha fonte. Essa monazita deve ter crescido em equilíbrio

com granada, e o leve enriquecimento em ETR pesados para a borda da granada, presente nessa mesma rocha, poderia ser
também reflexo da dissolução de monazita no magma, uma vez que a granada tem preferência na incorporação desses
elementos, também presentes na monazita.
Desse modo, a química mineral de granada e monazita confirma a presença de restito no granito Nazaré Paulista
cinza venulado. O processo não eficiente entre a separação do fundido e fases não fundidas da rocha fonte é sem dúvida um
mecanismo importante de diferenciação, pois desloca para longe do mínimo granítico o mush primário (Chappell et al.,
1987).
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ABSTRACT
The Neoproterozoic Lourenço pluton is intrusive into muscovite schists and gneisses, in the
easternmost Alto Pajeú terrane, Borborema province, NE Brazil. It is a coarse-grained monzodiorite composed of
hornblende, biotita, titanite, apatite, zircon, oxide minerals, allanite and epidote. The monzodiorite is a calc-alkalic,
peraluminous rock, in which Ba (1458 – 2927 ppm), Sr (944 – 1213 ppm) and Zr (266 – 315 ppm) contents are high,
and Rb/Sr is low (0.5 to 0.11). Plagioclase is slightly zoned oligoclase (An17Ab82Or1 a An32Ab67Or1) as well as
orthoclase, which varies in composition from Or92Ab8 to Or87Ab13. Biotites are very homogeneous with Fe/(Fe+Mg)
from 0.044 to 0.47, and Si ranging from 5.60 to 5.74. Amphiboles are magnesium hornblende; epidote has Ps around 34
and TiO2 < 0.2% suggesting they are primary. Moderate MgO (2.8 – 3.8 %) and high contents of Sr (944 – 1213 ppm)
and Zr (266 – 315 ppm), together with low Rb/Sr suggest that the monzodiorite is product of partial melting of
amphibolite. Whole rock chemical data are compatible with fractionation of amphibole, and this explains the
peraluminous character of the monzodiorites. Mineral chemistry indicates that magma crystallization has occurred
under oxidizing conditions and rapid magma ascent. Hornblende had a long history of crystallization since high P (5
kbar) down to 3 kbar.
INTRODUÇÃO
O pluton de Lourenço é uma das muitas intrusões graníticas Neoproterozóicas na porção leste do terreno Alto
Pajeú (TAP - Santos e Medeiros, 1999), na Província Borborema, nordeste do Brasil, em sua continuidade para leste, na
Paraíba. Este ramo mais oriental do terreno, segundo Brito Neves et al. (2001), é caracterizado por uma faixa de rochas
supracrustais do eo-neoproterozóico e considerado como parte fundamental da Orogenia Cariris Velhos. Esta porção do
TAP é constituída de gnaisses com muscovita e biotita, biotita granada xistos cortados por augen gnaisses graníticos e
sienograníticos, todas unidades eo-neoproterozóicas do ciclo Cariris Velhos, retrabalhadas e penetradas por granitóides
Brasilianos, no final do Neoproterozóico (Brito Neves et al., op cit).
As rochas intrusivas deste terreno são melhor conhecidas em sua porção oeste, onde Ferreira et al. (2005)
reconheceram quarto tipos diferentes de series de magmas graníticos e sieníticos, intrusivos em três intervalos
principais de tempo: (a) tonalitos e granodioritos cálcio-alcalinos de alto potássio intrusivos entre 650 e 620 Ma, (b)
quartzo monzonitos a granitos de alto potássio seguidos de álcali feldspatos sienitos a sienitos peralcalinos
ultrapotássicos intrusivos entre 580 e 570 Ma e (c) sienitos e granitos peralcalinos de ca. 520 Ma. São encontrados ainda
granitos leucocráticos peraluminosos cujas idades ainda não são conhecidas.
Mapeamento geológico mais recente na porção leste do TAP, incluindo a região de Guarabira, Paraíba (Brito
Neves, 2004) revelou alguns plutons graníticos de características químicas similares aos de plutons a oeste do TAP,
incluindo granitos leucocráticos peraluminosos e granitóides cálcio-alcalinos metaluminosos. Neste trabalho são
apresentados dados de química mineral de um desses plutons cálcio-alcalinos metaluminosos, o corpo de Lourenço,
para o qual alguns dados de química de rocha total e de isótopos Sm-Nd foram apresentados por Ferreira et al. (2006).
PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DE ROCHA TOTAL
O pluton Lourenço está situado no limite norte da porção oeste do terreno Alto Pajeú, próximo à zona de
cisalhamento Patos, a cerca de 6 km a sudeste de Guarabira, Paraíba. Possui uma forma alongada com o eixo maior na
direção N-S, ocupando uma área de aproximadamente 65km2. Está encaixado em muscovita xistos e gnaisses, e faz
contato ainda com rochas de composição cálcio-silicática, na porção ESE da intrusão. A maior parte do corpo é não
foliada ou apresenta uma foliação fraca de baixo ângulo de direção NE-SE. Localmente apresenta uma foliação
magmática bem desenvolvida, definida por cristais de feldspatos e anfibólios alinhados subparalelamente ao longo da
qual enclaves quartzo dioríticos alongados, de contatos nítidos e com alinhamento sub-paralelo, feições típicas de
enclaves co-magmáticos. O pluton é caracterizado ainda por inúmeras intrusões pequenas de granitos leucocráticos.
As rochas principais do pluton são petrograficamente monzodioritos porfiríticos a equigranulares caracterizados
pela presença de megacristais de plagioclásio de até 4 cm de comprimento, distribuídos de forma isotrópica em uma
matriz de granulação média. A composição mineralógica principal inclui ainda feldspato potássico e quartzo, em
quantidades subordinadas. Os minerais acessórios principais são hornblenda, biotita, titanita, apatita, zircão, minerais de
óxido de ferro, allanita, e epidoto. Os megacristais de plagioclásio são euédricos a subédricos com inclusões de
anfibólio, biotita e quartzo, e algumas vezes mostram mirmequitas em contato com grãos de feldspato potássico.
Plagioclásio ocorre também na matriz como cristais subédricos a anédricos. Anfibólio ocorre como megacristais
menores que os cristais de plagioclásio, subédricos a anédricos muitas vezes geminados, com inclusões de titanita e

apatita. Algumas vezes formam juntamente com agregados de biotita. Quartzo ocorre essencialmente como cristais
anédricos, mostrando extinção ondulante.
O monzodiorito Lourenço é caracterizado, quimicamente, por composições relativamente homogêneas,com
teores de SiO2 entre 61 e 65 %, teores de álcalis relativamente altos em relação aos de Ca (K2O+Na2O em torno de
7,3%; CaO varia de 3,7 a 4,7 %), e moderado MgO (2,8 - 3,8 %). As rochas apresentam Rb variando de 59 a 89 ppm, e
valores altos de Ba (1458 – 2927 ppm), Sr (944 – 1213 ppm) e Zr (266 – 315 ppm). Em diagramas de Harker, os
enclaves e monzodioritos apresentam uma boa correlação linear, com uma lacuna composional em termos de SiO2 entre
eles. Os leucogranitos plotam fora das tendências principais apresentadas pelos monzodioritos na maioria dos diagramas
de variação. As razões Rb/Sr são baixas, de 0,5 a 0,11, típicas de fusões mantélicas. Os monzonitos são francamente
cálcio-alcalinos de alto K e peraluminosos, o que possivelmente reflete a presença de anfibólio. Os leucogranitos e
enclaves também são peraluminosos.
QUÍMICA MINERAL
Os plagioclásios analisados apresentam composição de oligoclásio, variando de An17Ab82Or1 a An32Ab67Or1;
uma amostra apresenta composição de bitonita (An81Ab14Or5). Apresentam zonação química, com TiO2 e CaO
diminuindo do centro para o bordo e Na2O aumentando para o bordo. Os cristais de feldspato potássico apresentam
pouca variação composição, variando de Or92Ab8 a Or87Ab13, e mais altos valores de BaO (1,39 a 2,03%) que os
plagioclásios (máximo de 0,12%).
As micas são composicionalmente homogêneas com razões Fe/(Fe+Mg) variando de 0,44 a 0,47 e Si variando
de 5,60 a 5,74, o que permite classificá-las como biotitas de acordo com a classificação de Deer et al., 1992.
Apresentam zonação incipiente nos teores de K2O, que são ligeiramente maiores no centro dos cristais analisados. As
composições químicas de biotitas podem ser relacionadas com a natureza do magma do qual elas cristalizaram, como
proposto por Nachit et al. (1985) e Abdel-Rahman (1994). No diagrama Mg vs. Alt, utilizado por Nachit et al. (op cit.)
as composições das biotitas do pluton Lourenço caem no campo de biotitas de séries sub-alcalinas, enquanto que no
diagrama MgO vs. Al2O3, proposto por Abdel-Rahman (op cit.), caem no campo de magmas cálcio-alcalinos, o que
reflete as composições encontradas em rocha total.
Os anfibólios são cálcicos de acordo com a classificação de Leake et al. (1997) apresentando (Ca+Na)B > 1 e
NaB < 0,5. As razões Mg/(Mg+Fe2+) > 0,5 e Si varia entre 6,5 e 7 átomos por unidade de fórmula, com correlação
negativa dentro do campo de magnésio hornblendas. Os cristais analisados não apresentam variação química
significativa nem entre grãos nem intragrão, apesar de uma zonação incipiente ser observada em alguns grãos, com
aumento de FeO e CaO do centro para o bordo, e MnO e TiO2 diminuindo em direção aos bordos dos cristais.
As relações texturais dos epidotos estudados mostram que são subédricos a anédricos e estão associados
plagioclásio e biotita, sugerindo que os mesmos não são primários. Os dois grãos de epidoto analisados apresentam
fração molar de pistacita (Fe3+/(Fe3+Al) x 100) altos, de 34 e 35, fora da faixa de epidotos formados pela alteração de
plagioclásio, que de acordo com Tulloch (1979) variam de Ps0 a Ps24, bem como da faixa para epidoto magmático (Ps25
a Ps29). No entanto os valores se aproximam da faixa de teores de pistacita de epidoto formado pela alteração de biotita
(Ps36 a Ps48). Os teores de TiO2 baixos (0,14 a 0,16%), por outro lado, sugerem que são primários, de acordo com o
critério de Evans e Vance (1987), para os quais epidoto primário apresenta TiO2 < 0,2%. Por estes dois critérios
químicos premanece incerto se os epidotos são primários.
Os cristais de allanita analisados mostram que as mesmas são muito ricas em elementos terras raras leves, com
Ce2O3 variando de 9,17 a 10,77% e La2O3 de 5,91 a 8,04%. Os teores de ThO2 são também altos, variando de 1,16 a
1,71%. As titanitas são relativamente ricas em elementos terras raras leves, com La2O3 variando de 0,30 a 0,47% e
Ce2O3 variando de 1,20 a 1,60%; os teores de Nb2O5 variam de 0,21 a 0,52%.
CONDIÇÕES DE CRISTALIZAÇÃO
Estimativa da fugacidade de oxigênio
As razões Mg/(Mg+Fe) encontradas nos anfibólios do monzodiorito Lourenço, que variam de 0,52 a 0,59, são
relativamente altas, e mais compatíveis com formação sob condições de fO2 relativamente oxidantes. Esta hipótese é
reforçada pela presença de titanita e minerais óxido de ferro (este último não muito abundante), que são considerados
como indicadores de ambientes oxidantes de acordo com Wones (1989), bem como com os valores de pistacita que são
compatíveis com cristalização sob condições de fO2 alta.
Estimativa de pressão
O teor de alumínio total da hornblenda pode ser utilizado como geotermômetro em rochas graníticas cálcioalcalinas, na presença de equilíbrio da associação quartzo + hornblenda + plagioclásio (oligoclásio ou andesina) +
feldspato potássico + biotita + magnetita (ou magnetita) + titanita (Hammarstron e Zen, 1986; Vhynal et al., 1991). As
pressões calculadas através do geotermômetro Al em hornblenda utilizando a calibração de Schmidt (1992), indicam
pressão de cristalização dos anfibólios variando de 3,3 a 5,3 ± 0,6 kbar. Considerando-se a estimativa de erro
relativamente pequena para este geobarômetro, a variação de 2 kbar sugere que os anfibólios têm uma história longa de
cristalização, alguns deles cristalizaram a pressões mais altas e foram trazidos até a pressão de posicionamento. Isto é

compatível com a presença de epidoto, que sob condições oxidantes em magmas graníticos saturados em água podem
ser estáveis em pressões tão baixas como 3,3 kbar, de acordo com as curvas de estabilidade de epidoto em relação às
curvas de fusão de granitos (Zen, 1988).
Estimativa de temperatura
As temperaturas de saturação em zircão calculadas para o monzodiorito Lourenço são altas, variando de 839o a
o
856 C, com média de 849oC, utilizando a equação de Watson e Harrison (1983) que considera o teor de Zr da rocha
total. Essas temperaturas são consideradas como aquelas próximas daquelas do liquidus, uma vez que zircão foi uma
das primeiras fases a cristalizar, no magma Lourenço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os valores moderados de MgO (2,8 - 3,8 %) associados a valores altos de Sr (944 – 1213 ppm) e Zr (266 –
315 ppm), e valores de Rb mais baixos, associados a baixas razões Rb/Sr sugerem que o monzodiorito Lourenço se
formou por fusão parcial de anfibolito. A presença de enclaves máficos com relações de campo indicativas de
coexistência magma, sugere fusão parcial por elevação de temperatura devido a underplating de magma máfico. Os
dados geoquímicos são compatíveis com fracionamento de proporções variáveis de anfibólio ao longo da cristalização,
o que explica as composições peraluminosas do monzodiorito Lourenço. Os dados de química mineral indicam que a
cristalização do magma se deu sob condições oxidantes, e que a ascenção do magma foi relativamente rápida, tendo em
vista a sobrevivência de epidoto. Hornblenda teve uma longa história de cristalização, desde pressões altas (5 kbar), até
3 kbar. Os monzodioritos Lourenço apresentam susceptibilidade magnética baixa, variando de 0,2 x 10-3 a 0,75 x 10-3
SI, o que classificaria estas rochas como da série ilmenita, que apresenta baixa fO2 durante a cristalização, de acordo
com a classificação de Ishihara (1977). No entanto, como demonstrado por Sial et al. (1999), granitóides com epidoto
magmático da província Borborema apresentam baixa susceptibilidade magnética, uma vez que todo o Fe3+ está contido
no epidoto e minerais óxido de ferro primários estão ausentes. Os teores de pistacita do epidoto aqui estudado são
compatíveis com fugacidade alta de oxigênio.
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ABSTRACT
The consequences of mixing waters from the Pirabas Aquifer System with groundwater from Barreiras Aquifer
System have been investigated. The potential problems of interest are origin of mixture, proportions of water types, and
consequences for the water quality. The studied area is located on the Icoaraci District on periurban area of Belém,
Pará. To test the mixing water hypothesis, laboratory analyses of groundwater in 9 wells during 7 months have been
carried out. Based on the results, it has been concluded preliminarily that two types of water was mixing. One is Cabicarbonate from the Pirabas System (limestone and siliciclastic rocks) and other Na-chloridic from Pós-Barreiras System
(sandstones and siltstones very lixiviated).
Keyword: Water mixing, Pirabas Aquifer System

INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial à vida, com quantidade constante no planeta e qualidade restaurada
permanentemente pelo ciclo hidrológico. Entretanto, com o aumento das concentrações populacionais nas cidades,
principalmente nas metrópoles, este recurso passa a sofrer fortes alterações físicas, químicas e biológicas devido aos
usos diversificados e a contaminação por despejos.
Atualmente a produção, o tratamento e a distribuição de água na Região Metropolitana de Belém (1.800.000
hab) é realizada por 4 (quatro) diferentes órgãos (concessionárias/prefeituras).
A área de estudo, o distrito de Icoaraci, é atendida por uma concessionária municipal que utiliza o sistema
aqüífero Pirabas como fonte principal para abastecimento da população. Essa concessionária faz uso de poços tubulares
profundos (150 a 270 m) que estão localizados nas proximidades das áreas a serem atendidas. O fator complicador no
uso desse recurso é, sem dúvida, a situação sanitária da área que é ainda muito precária. Isso agrava o risco de
contaminação dos aqüíferos mais superficiais e eventualmente o risco à contaminação dos aqüíferos mais profundos,
por causas naturais (falhas geológicas ou aqüíferos semiconfinados) ou mesmo artificiais, como a má construção de
poços e poços com captação simultânea nos aqüíferos Barreiras e Pirabas.
A qualidade da água subterrânea tem importância fundamental em qualquer região. As propriedades físicoquímicas, químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas são importantes na pesquisa e na utilização desses
mananciais, pois orientam suas utilizações em função das finalidades a que se destinam. A gestão desse recurso requer
um entendimento dos principais processos que controlam a evolução geoquímica e a origem dessas águas. Nesse
sentido, um estudo hidroquímico detalhado da qualidade das mesmas, fornece informações sobre a sua história
geológica, a influência dos solos e rochas por onde ela passa e seu modo de origem dentro do ciclo hidrológico.
O objetivo deste estudo é documentar as características químicas da água no sistema aqüífero Pirabas na área
de Icoaraci, durante um ciclo hidrológico completo. A partir desses dados, estudar possíveis interações entre os dois
sistemas aqüíferos (Barreiras e Pirabas), verificar a ocorrência ou não de misturas entre os dois sistemas.
CONTEXTO HIDROGEOLOGICO
Os principais sistemas de águas subterrâneas que abastecem a Região Metropolitana de Belém, de forma geral,
são conhecidos como sistema Pós Barreiras, sistema Barreiras localizado em rochas do grupo Barreiras e o sistema
Pirabas localizado em rochas do Grupo Pirabas (CARVALHO, 2001).
O sistema Pós-Barreiras é formado por camadas de arenitos e argilitos pouco consolidados, que ocorrem nos
primeiros 25 metros de profundidade. Esses aqüíferos apresentam um fraco potencial hidrogeológico, como atestam as
baixas vazões (5 m3/h) (PEHRMB, 2001). Na maioria das vezes, apresentam água de boa qualidade para consumo
humano, entretanto, devido a sua vulnerabilidade podem apresentar teores excessivos de nitrato e amônia, além de ferro
Cabral (2004). São aqüíferos livres cuja recarga se dá diretamente através das precipitações pluviométricas enquanto a
descarga se efetiva através dos rios, pelas fontes, evapotranspiração e poços (PEHRMB, 2001).
O Sistema Barreiras formado por aqüíferos do grupo Barreiras é o mais explotado na região metropolitana de
Belém. Segundo PEHRMB (2001), são aqüíferos de natureza semilivre a confinada, formados por camadas de arenitos
de espessuras variáveis intercalados a argilitos e siltitos e aparecem em profundidades de 25 a 90 metros. Não permitem
grandes vazões (10 a 70 m3/h) e freqüentemente, apresentam teores de ferro fora do padrão recomendado pelo
Ministério da Saúde.

O sistema Pirabas corresponde à unidade aqüífera inferior, formada por dois sistemas aqüíferos do tipo
multicamada, denominados de Pirabas e Pré-Pirabas (PEHRMB, 2001) ou Pirabas Superior e Pirabas Inferior segundo
Matta (2002). O primeiro é caracterizado por argilitos calcíferos de cor cinza-esverdeado e calcários de coloração cinza
esbranquiçado, que se alternam sucessivamente com camadas de arenito calcífero, siltitos e arenitos no intervalo de 70 a
180 metros de profundidade. Os aqüíferos do tipo confinado são formados principalmente por arenitos que ocorrem nos
intervalos de 84 a 94 m, 119 a 127 m, 140 a 145 m e 162 a 167 metros de profundidade. O potencial desse aqüífero é
moderado, entretanto, verificam-se permeabilidades relativamente altas nos arenitos de granulação mais grossa
(PEHRMB, 2001). O sistema aqüífero Pirabas Inferior é composto predominantemente de camadas repetitivas de
arenitos de cor cinza-esbranquiçado, granulação fina à conglomerática, com intercalações mais espessas de camadas de
argilitos e siltitos avermelhados. Esses aqüíferos ocorrem principalmente nos seguintes intervalos de profundidade: 180
a 193 m, 197 a 211 m, 229 a 240 m e 251 a 259 m. Formam um sistema estratificado e confinado pelo pacote
sobrejacente, e, se caracterizam por uma permeabilidade vertical variável. Estes sistemas estão localizados a
profundidades superiores a 180 m e apresentam características hidráulicas que permitem caracterizá-los como
excelentes aqüíferos, cujas vazões podem chegar ou mesmo superar valores de 300 m3/h.
ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está localizada no distrito de Icoaraci, na RMB, conta com uma população de
aproximadamente 270.000 habitantes, distribuídos entre os bairros do Cruzeiro, Agulha, Águas Negras, Campina,
Maracacuera, Paracuri, Parque Guajará, Ponta Grossa e Tenoné.
Icoaraci é um distrito, que emprega boa parte de seus moradores em indústrias de pesca, madeireiras, olarias,
marcenarias, industrialização de palmito, indústrias de beneficiamento de couro, etc. A área urbana destinada à
habitação é caracterizada por conjuntos habitacionais, entretanto, vários terrenos foram invadidos pela população mais
carente, complicando ainda mais a situação sanitária da área que não possui redes coletoras de esgoto nem tampouco
estações de tratamento. Nos últimos anos tem havido um crescimento demográfico desordenado, contribuindo para a
aceleração dos processos de degradação dos recursos ambientais, principalmente as águas dos aqüíferos mais rasos.
Além desses fatores, existem outros que podem contribuir para que a água tenha sua qualidade comprometida, tais
como: falta de proteção sanitária adequada na construção dos poços, acidentes de rompimento de fossas sépticas ou
redes de esgotamento sanitário e ligações clandestinas feitas nas redes de abastecimento.
METODOLOGIA
Os dados utilizados nesse estudo foram obtidos a partir de 9 poços selecionados em diferentes bairros no
distrito de Icoaraci. As amostras foram coletadas em campanhas mensais durante 7 meses, e as técnicas de coleta de
água subterrânea obedeceram as orientações de Normas Técnicas da CETESB (1978 e 1987). Foram determinados
parâmetros físicos, físico-químicos in situ (temperatura, condutividade elétrica, pH e sólidos totais dissolvidos). A
temperatura foi determinada utilizando-se um aparelho próprio para viagens de campo, multifuncional (termômetro,
condutivímetro e STD), com propriedades digitais, eletrodo combinado de vidro (calomelano), correção de temperatura
para 25°C, aparelho ORION 115A. O pH foi determinado com aparelho WTW 91 previamente calibrado. A
alcalinidade foi determinada através de método titulométrico com H2SO4 0,02N. O bicarbonato foi determinado a partir
dos valores numéricos da alcalinidade total, expressa em mg.L-1 de CaCO3, que são multiplicados pela constante 1,22
(Custódio & Llamas, 1976). Os cátions e ânions (Na+,K+, NH4+, Mg2+ e Ca2+, F-, Cl-, NO2-,NO3- e SO42-) foram
determinados no laboratório de cromatografia iônica do Centro de Geociências/UFPA num cromatógrafo Dionex-DX120.
RESULTADOS
A tabela 1 mostra a localização dos poços de captação. Foram cadastrados nove poços tubulares profundos que
apresentam profundidade média de 270 metros com vazões variando de 280 a 350 m³/h.
Tabela 1.Cadastro dos poços tubulares na área de estudo.
Poço
Souza Franco
São Roque I
Cohab
Água Boa
Águas Negras
Eduardo angelim
Tocantins
Raimundo Jinkings
Pratinha

Coordenadas
Leste
Norte
780722
9855698
780742
9856223
781752
9856483
783660
9861127
783252
9855876
783015
9854710
783276
9853077
782290
9850902
781498
9848562

Prof.
(m)
270
270
270
270
270
270
270
270
270

Vazão
(m³/h)
350
280
350
350
350
350
350
300
350

Inicio de operação
1998
1982
1999
1999
2005
1999
2000
2001
1999

Os resultados analíticos estão apresentados na tabela 2. Verifica-se uma certa homogeneidade dos resultados.
As águas dos poços estudados são do tipo cálcico bicarbonatadas, tendo como cátions principais o Ca2+ > Mg2+ > Na+
> K+. Dentre os ânions prevalece o HCO3- > SO42- > Cl-.
Tabela 2 – Média da concentração dos elementos maiores nos aqüíferos dos poços estudados (valores em meq/L). Os
valores dos sólidos totais dissolvidos (STD) estão expressos em mg/L.
Amostras (nº)
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Poço
E. Angelim
R. Jinkings
Tocantins
A Negras
Cohab
A. Boa
S.Franco
S. Roque
Pratinha

T(°C)
31.29
31.47
31.14
31.50
31.60
32.04
30.66
30.53
30.53

K
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.06
0.05
0.05
0.05

Mg
0.43
0.42
0.44
0.43
0.41
0.41
0.44
0.41
0.43

Ca
1.76
1.88
1.86
1.89
1.86
1.95
1.91
1.88
2.06

Na
0.12
0.17
0.13
0.17
0.15
0.18
0.14
0.16
0.11

SO4
0.19
0.19
0.19
0.19
0.20
0.19
0.20
0.20
0.17

HCO3
2.81
2.99
3.05
3.03
3.03
3.07
3.09
3.08
3.24

Cl
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.07

STD
135.00
140.71
143.29
146.29
146.71
148.57
150.29
152.86
166.43

CONCLUSÕES
Com erro analítico inferior a 10 % nos cálculos de balanço iônico efetuado segundo o método de Schoeller, os
resultados analíticos nos permitem sugerir a presença de um padrão típico de misturas de águas. O uso de diagramas de
composição e de Scholler corroboram essa hipótese. O padrão observado mostra que as concentrações de cátions
principais como Ca2+, Mg2+ e Na+ quando plotados contra um parâmetro conservativo como a condutividade elétrica,
desenham linhas de mistura aproximadamente retas (Fig. 1 e2).

C onc entration (m eq/l)
10,

1,

0,1

0,01
N a+ K

Mg

Ca
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SO4

Cl

Figura 1 – Diagrama de Schoeller mostrando o padrão típico de mistura de águas.
A extrapolação do ponto zero nos diagramas de composição nos permite afirmar que: a) uma das águas
envolvidas na mistura apresenta uma maior concentração em Ca, HCO3 e SO4; b) a outra água integrante da mistura
deve ser enriquecida em Na e Cl. A água cálcico bicarbonatada está certamente ligada ao aqüífero Pirabas que possui
rochas calcárias intercaladas a rochas siliciclásticas e a água sódica cloretada certamente pertence ao sistema aqüífero
Barreiras. Essa interpretação indica duas possibilidades: 1) o sistema aqüífero Pirabas possui comunicação hidráulica
natural com o sistema aqüífero Barreiras, através de falhas geológicas como sugere Costa (2004) ou 2) os poços de
captação, por problemas construtivos, estão produzindo a mistura entre os dois tipos de água.
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Figura 2 – Diagramas de composição mostrando o padrão típico de mistura de águas.
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Fluxo de cobre, cromo e chumbo em sedimentos de uma área de manguezal degradada na Baía de
Guanabara, Rio de Janeiro - Brasil
Anderson C. Borges, Christian J. Sanders, Wilson Machado, Sambasiva R. Patchineelam, Eliane P. Oliveira
Departamento de Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, 24020-007, Niterói-RJ, Brazil.
Abstract
The record of trace metals (Cu, Cr and Pb) input to the sediments from a degraded mangrove area in the
northwestern Guanabara Bay region was investigated in a 50 cm sediment core, in which 210Pb geochronology was
carried out. The flux of trace metals increased after the 1960s, in good agreement with the expected record of
contaminants input derived from the urban and industrial development in Rio de Janeiro after this decade. The
sediments studied appear to be a sink for metal contaminants. A slight decrease in the metal fluxes to the uppermost
sediment layer was found, as observed in other areas of the bay, which is possibly due to lower anthropogenic
emissions.
Key words: mangrove sediments, trace metals, Guanabara Bay.
Introdução
A partir da década de 1950 teve início um intenso processo de desenvolvimento urbano e industrialização no
Estado do Rio de Janeiro, com um conseqüente aumento do aporte de efluentes urbanos e industriais para a área da
Baía de Guanabara (Rebelo et al., 1986; Machado et al., 2002; Borges et al., 2006). Devido à capacidade dos
sedimentos de manguezal serem eficientes estocadores de metais e nutrientes (Wong et al., 1995; Tam et al., 1996) e
também poderem ser registradores cronológicos do histórico da contaminação de áreas tropicais, este trabalho
buscou investigar o fluxo de Cu, Cr e Pb nos sedimentos de manguezal de Mauá, localizado na região oeste da Baía
de Guanabara, para caracterizar o aporte destes elementos para esta região.
A Baía de Guanabara (Figura 1) é um ambiente estuarino cercado por uma densa população, que inclui a
região metropolitana do Rio de Janeiro. Esta baía tem uma superfície de 384 km2, sua profundidade média é de 7,6m,
a temperatura média anual é de 23,7 ºC (Kjerfve et al. 1997). A área da Baía de Guanabara, desde o início do
desenvolvimento industrial e crescimento populacional, têm sido alvo também de um processo de degradação da
vegetação de manguezal que originalmente ocupava as margens da baía, através de desmatamentos, aterros e
alterações de cursos d’água, como ocorreu na área de Mauá. Porém, mesmo após a perda da vegetação de manguezal
em grande parte da baía (Kjerfve et al. 1997), é possível que estes ambientes deposicionais ainda preservem o
registro do histórico da contaminação na coluna sedimentar. Esta possibilidade foi investigada neste estudo.

Figura 1: Baía de Guanabara e a localização do ponto de coleta caracterizado com um círculo pontilhado.

Materiais e métodos
Foi coletado um perfil vertical de 50 cm de profundidade, secionado em intervalos de 2 cm até os primeiros 10
cm de profundidade e de 5 cm abaixo desta profundidade. As amostras foram secas e maceradas para a sua
homogeneização. Posteriormente, foi feita a digestão do sedimento para a determinação das concentrações totais dos
metais, utilizando uma solução concentrada dos ácidos HF e HClO3. As determinações das concentrações de Cu, Cr
e Pb foram feitas por ICP-AES. O conteúdo de matéria orgânica (MO) foi estimado por diferença de peso após a
calcinação das amostras (a 450 ºC, por 5 h) e a porosidade foi calculada de acordo com Ravichandran et al. (1995).
Os fluxos dos elementos foram calculados a partir da taxa de sedimentação encontrada por Borges et al. (2005) nos
sedimentos da área de estudo, que foi de 0,24 cm/ano.
Resultados e discussão
Os resultados encontrados para as características sedimentares estudadas estão apresentados na Tabela 1.
Enquanto os valores de porosidade e MO mostraram uma diminuição nas camadas mais superficiais do perfil, as
concentrações de todos os metais tenderam a apresentar um aumento nas camadas superiores. Estes resultados
parecem indicar um menor aporte de MO para os sedimentos num período mais recente, possivelmente devido à
degradação da vegetação de manguezal, que resultou numa menor contribuição de MO originada desta vegetação
para a área (Borges et al., 2007). Esta degradação da vegetação contribuiu para um maior ressecamento do sedimento
superficial devido a uma maior insolação, somada ao fato da coleta ter sido realizada na maré baixa, causando
menores valores de porosidade. O maior aporte de metais nas camadas mais recentes dos sedimentos indica um
registro do aporte antrópico destes elementos. Os resultados de testes de correlação entre estas variáveis (Tabela 2)
mostraram correlações positivas entre a porosidade e a MO, assim como entre os metais. A porosidade e a MO
apresentaram correlações negativas com todos os metais. As correlações positivas entre Cr, Cu e Pb evidenciam que
estes elementos possuem fontes naturais e antrópicas similares.
Os fluxos calculados para os três metais estudados estão apresentados na Figura 2, em comparação com dados
de crescimento populacional do Estado do Rio de Janeiro. Os recentes aumentos nos fluxos de diferentes metais
começaram em períodos próximos, parecendo acompanhar o crescimento populacional, o que fortalece a idéia de que
estes enriquecimentos recentes sejam de origem antrópica, como anteriormente mostrado para sedimentos da Baía de
Guanabara por Godoy et al. (1998). Os fluxos de metais evidenciam que entre os anos de 1807 e 1952 ocorreu um
período no qual não havia contaminação e seus valores podem ser considerados como de background.
Aproximadamente no período de 1967 a 2000, o ambiente estudado apresentou um elevado aumento em todos os
fluxos, de acordo com o crescimento populacional (Figura 2). Na camada mais superficial do sedimento ocorreu uma
diminuição dos fluxos dos metais, correspondendo a um período no qual a população manteve-se aumentando. Essa
diminuição pode ser explicada devido a medidas de controle da contaminação feitas nos últimos anos, como sugerido
por estudos anteriores na Baía de Guanabara (Godoy et al., 1998; Machado et al., 2002). Uma possível explicação
que pode contribuir com o entendimento do aumento fluxo de Pb ocorrido a partir de 1967, é a emissão deste
elemento por veículos que utilizavam gasolina aditivada com Pb. O histórico da contaminação de metais na área de
estudo demonstra que o sedimento de manguezal apresenta um importante papel como reservatório destes elementos.

Tabela 1: Variação vertical da porosidade e dos conteúdos de MO, Cu, Cr e Pb nos sedimentos estudados.
Prof. (cm)
1
3
5
7
9
12
17
22
27
32
37
42
47

MO (%)
19
20
19
20
25
21
27
26
28
29
29
31
29

Porosidade (%)
73
75
76
79
80
81
82
82
82
83
83
85
84

Cu (ppm)
78
79
73
67
52
47
23
18
16
12
11
18
15

Cr (ppm)
71
74
70
67
55
54
44
41
44
47
38
45
44

Pb (ppm)
35
40
40
33
35
28
26
23
12
23
19
23
23

Tabela 2: Correlações de Pearson entre Cr, Cu, Pb, MO, umidade, porosidade do perfil sedimentar do manguezal de
Mauá e habitantes do estado do Rio de Janeiro.
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Figura 2: Fluxos de Cu, Cr e Pb em um perfil vertical no sedimento manguezal de Mauá e variação na densidade
populacional do Rio de Janeiro (IBGE, 2000).
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ABSTRACT
Total suspended solids (TSS) carried by the Jaguaribe river (CE) to the costal zone is a result of soil erosion and natural
and anthropogenic sources of materials controlled by the estuarine hydrochemical proprieties. This work evaluated two
TSS sampling techniques to measure TSS and its metals (Al, Fe, Cu, Zn) contents during sampling campaigns between
2005 and 2006. TSS in the sampling area is in dry season general very low, similar to TSS concentrations typical of sea
water. Concentrations of the studied metals were different depending on the sampling procedure used. TSS obtained
from filtered water samples were enriched in Zn and Al, whereas TSS collected from sediment traps showed a
significant enrichment in Cu. The very low TSS concentrations and the detection limit of the AAS method used may
have caused overestimation in zinc concentrations, suggesting that this procedure should only be used when TSS
concentrations are higher or other analytical techniques, with better detection limits are available.
Key words: Total Suspended solids, heavy metals, Jaguaribe river.
INTRODUÇÃO
O TSS (total de sólidos em suspensão) transportado pelos rios para a zona costeira adjacente reflete processos de erosão
dos solos e o controle hidrogeoquímico das diversas substâncias naturais ou antrópicas emitidas para a bacia de
drenagem. A qualidade do TSS em relação a variáveis hidrológicas (ciclos sazonais) e as características da bacia de
drenagem permitem, além de estimar as cargas e balanços de massas do sistema fluvial, indicar a qualidade do aporte
de TSS para prognóstico da qualidade do ambiente estuarino.
O rio Jaguaribe (CE) com 633 km de extensão drena uma área de 72.043 km2 até desaguar no oceano Atlântico
Equatorial. Neste caso, a descarga fluvial para o oceano não deve ser estimada a partir das medidas da última régua
limnimétrica, na região do de Tabuleiro do Norte (CE), a cerca de 200 km da foz do rio, pois a açudagem retém 85% do
fluxo fluvial em mais de 4000 barramentos (SRH, 1992) e altera fortemente esta descarga, conforme várias medidas
realizadas entre 2004 a 2006 (Marins & Dias, 2003; Dias et al., 2005; Dias, 2007) na região estuarina.
Com a conclusão do Açude do Castanhão, a vazão média estimada do Rio Jaguaribe foi regularizada para 20 a 60 m3.s-1
(Campos et al., 2000) e as medidas realizadas mostraram que estas vazões variaram sazonalmente entre 2004 a 2006 de
40 a 396 m3.s-1 (Marins & Dias, 2003; Dias et al., 2005, Dias, 2007).
Na região a variação da maré é semi-diurna, caracterizada pela ocorrência de duas preamares e duas baixa-mares, com
amplitudes desiguais no período de um dia lunar, apresentando, portanto, um período médio de maré de 12 h e 25 min
(Campos, 2003).
Além da influência do deflúvio do rio Jaguaribe, o maior uso das águas pela demanda urbana, industrial e irrigação
crescentes gera a emissão de efluentes que modifica as descargas de TSS para a região costeira e ampliam os efeitos da
açudagem e da transposição das águas pelo dique de Itaiçaba, a 34 km da foz do rio (Marins & Lacerda, 2007). Assim,
têm sido realizadas avaliações sobre as descargas de TSS do rio para a região costeira, porém observações sobre a
interferência dos artefatos de amostragem do TSS, que produzem massas diferenciadas de TSS têm mostrado ser
relevantes para a determinação de TSS e de metais no TSS.
Neste trabalho foram avaliados os teores de TSS e de metais-traço, Cu e Zn no TSS, comparando-se duas metodologias
de amostragem do TSS: filtração do TSS após coleta de 5 litros de amostra e TSS coletado através do uso de sediment
trap, em campanhas realizadas entre os anos de 2005 e 2006, em dois pontos do estuário do rio Jaguaribe (CE).
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de águas foram coletadas na interface ZR/ZM (zona de maré do rio e zona de mistura estuarina,
respectivamente) e na ZC (zona costeira) do estuário do rio Jaguaribe (Fig. 1). Na interface ZR/ZM o TSS foi
determinado para unicatas de amostras de 5 l de água, coletados com intervalos de uma hora, ao longo de um ciclo de
maré de 12 horas, em campanhas realizadas em setembro de 2005, fevereiro a junho de 2006. Na amostragem realizada
na ZC utilizou-se um amostrador tipo sediment Trap para obtenção do TSS, em setembro de 2006, após 12 horas de
coleta. As amostras de todas as campanhas foram mantidas sob refrigeração a 4°C até a chegada em laboratório.
Em laboratório, as amostras da ZR/ZM foram filtradas em filtros Millepore AP 040, previamente descontaminados com
uma solução de HCl 10%, secos e pesados (Strickland & Parsons, 1999; Melo, et al.,2003). A determinação da massa
de TSS foi obtida gravimetricamente após secagem em estufa a 60°C, até peso constante.

As amostras adquiridas com o sediment trap, que coleta sextuplicatas do TSS, foram decantadas uma a uma e, com
auxilio de um sifão, foi retirado o sobrenadante. Uma alíquota de 50 ml foi posta em tubo falcon e centrifugada a 5000
rpm, retirando-se novamente o sobrenadante. A diferença de peso antes e após a centrifugação determina o peso úmido
de cada amostra. Duas amostras centrifugadas, escolhidas aleatoriamente, foram secas em estufa a 60°C, até peso
constante, para determinação do peso seco das amostras.
As amostras de TSS, obtidas por filtração e através da coleta por sediment trap, foram digeridas com uma solução de
água regia 50% em banho-maria, por um período de duas horas, a temperatura controlada de 80°C (Marins, 1998;
Aguiar et al., 2007). A determinação final dos metais foi realizada através de espectrofotometria de absorção atômica,
(Shimadzu, modelo AA 6200) utilizando-se a técnica de chama, após calibração previa do equipamento com soluçõespadrões de metais-traço Cu e Zn. Além destes metais, também foram avaliados os teores de Fe e Al.
A metodologia analítica foi referendada com abertura em paralelo de padrão certificado NIST (1646a). A recuperação
dos teores dos metais no padrão, sendo n=6, foi de 72% para cobre, 74% para Zn, 71% para Fe e 62% para Al,
mostrando que a metodologia utilizada, embora possua exatidão diferenciada dos métodos de certificação NIST, é
adequada para os objetivos do presente estudo, pois a medição das concentrações totais usada pelo NIST não é relevante
na interpretação geoquímica, em estudos ambientais, que podem utilizar somente a digestão das frações reativas do
TSS, aquelas que podem ser alteradas pela hidrogeoquímica, pós processos intempéricos.
O limite de detecção do método empregado foi determinado como igual a 3 vezes o desvio estimado por Sy/x dividido
pela inclinação da reta, a partir da reta de regressão obtida da curva de calibração para cada um dos elementos metálicos
avaliados, assumindo-se que no método dos mínimos quadrados não ponderados, cada ponto do gráfico (incluindo o
ponto representativo do branco) tem uma variação normalmente distribuída (Miller & Miller, 1994). Tais valores são
apresentados na Tabela 1, para:
Sy/x = (Σ (Yi –Y)2 x (n-2)-1 )1/2 .

Tabela 1 - Limites de detecção da metodologia utilizada.
Metais
Limite de Detecção
Cu
0,01 µg/g
Zn
0,02 µg/g
0,02 mg/g
Fe
0,60 mg/g
Al

ZC

ZM

ZR

Figura 1 – Mapa de localização.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O TSS variou entre 7,0 e 89,7 mg/L no período avaliado utilizando-se o método de coleta e filtração, mostrando
comportamento sazonal (Fig. 2). Os teores de TSS na interface ZR/ZM do estuário do rio Jaguaribe, variaram de 7,0 a
34,0 mg/l (setembro de 2005) e de 48,0 a 89,7 mg/l (junho de 2006). Durante estes períodos foi calculado que o volume

hídrico total era de 12% e 95% de origem fluvial, respectivamente (Dias, 2007). Os valores mínimos determinados de
TSS são comparáveis àqueles de águas marinhas, entre 0,5 a 10 mg/L (Chester, 1990), refletindo a forte influência da
maré no estuário do rio Jaguaribe.
As concentrações de metais no TSS, nestas campanhas, para as amostras coletadas e filtradas, variaram de 1,7 a 21,0 µg
Cu / g de TSS, de não detectável a 8,9 mg Zn /g de TSS.
A relação entre os teores dos diferentes metais-traço entre si e entre os teores de Al e Fe ao longo das variações de
maré, mostraram que os metais-traço não apresentaram comportamento conservativo sazonalmente e durante os
diferentes ciclos de maré (Fig. 3).
O TSS coletado pelo método de filtração apresentou fator de enriquecimento igual a 2 para o cobre e 222 para o zinco,
consideradas as razões destes elementos com Al nas amostras e no folhelho médio.

fevereiro de 2006

: 00
16

: 00
14

: 00

: 00

Hora da coleta

Hora da coleta
setembro de 2005

12

06
:0
0
07
:0
0
08
:0
0
09
:0
0
10
:0
0
11
:0
0
12
:0
0
13
:0
0
14
:0
0
15
:0
0
16
:0
0
17
:0
0

0

10

20

: 00

40

08

60

: 00

TSS (mg/l)

80

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
06

R a z õ e s e le m e nta r e s

100

junho de 2006

Figura 2 – Variação sazonal do TSS no estuário
do rio Jaguaribe (CE)

Cu/Fe

Cu/Al

Zn/Fe

Zn/Al

Figura 3 – Comportamento não-conservativo de metaistraço no TSS em ciclo de maré (Jaguaribe, CE).

Os teores de metais no TSS coletado com sediment trap na ZC, durante setembro de 2006, quando similarmente ao ano
anterior cerca de 15% do volume hídrico total era de origem fluvial, foram de 70,8 µg.g-1, para Cu; 32,4 µg.g-1, para Zn;
1,7 x 104 µg.g-1, para Fe; 1 x 103 µg.g-1, para Al. Estes teores são cerca de cinco vezes mais concentrados em cobre e
duas ordens de grandeza mais concentrados em Zn, em relação aos teores encontrados na ZR/ZM, para período
climático similar. Por outro lado, os fatores de enriquecimento calculados para estes elementos em relação aos teores de
Al nas amostras e no folhelho médio foram iguais a 122 para cobre e 26 para zinco, mostrando enriquecimento
diferenciado do material coletado em sediment trap daquele coletado em garrafões de 5 l de água e posteriormente
filtrado.
O aumento dos teores de metais no TSS do sediment trap em relação ao TSS filtrado, provavelmente ocorre devido ao
efeito de aprisionamento do TSS por barreira física, ou seja, selecionando material mais grosseiro com capacidade de
sedimentação maior do que aquele coletado em frascos e posteriormente filtrado. Entretanto seria esperado que este
material mais grosseiro fosse, portanto, mais enriquecido em zinco, fato que não ocorreu. As relações elementares, entre
cobre e zinco, mostraram que estes metais não possuem uma mesma origem e que as fontes destes metais variam ao
longo do tempo.
Dias et al. (2005) observaram que as pequenas massas obtidas no TSS filtrado podem superestimar, por erros analíticos,
as concentrações de Zn no TSS principalmente no período de seca onde os teores de TSS são similares aos de águas
oceânicas e, devido ao limite de detecção de Zn por espectrofotometria de absorção atômica de chama. Devido a este
fato, o volume amostrado para filtração passou a ser de 5 l. Entretanto, as concentrações de Zn filtrado podem
permanecer sendo superestimadas, haja vista que as concentrações observadas na amostragem de TSS realizada com o
sediment trap são ordens de grandeza menores do que as concentrações medidas no TSS filtrado da ZR/ZM. O mesmo
padrão de comportamento foi observado para os teores de Al, podendo caracterizar que o material coletado e filtrado era
mais clástico do que o material do sediment trap.
CONCLUSÕES
O método de filtração apresenta a vantagem de poder ser facilmente transportado para dados de descarga, enquanto que
o método utilizando sediment trap fornece apenas taxas de deposição. Entretanto, neste ambiente onde o TSS várias
vezes é similar ao de águas marinhas,, observou-se claramente que a metodologia de amostragem interfere na massa de
TSS e nas concentrações dos metais no TSS, onde baixas massas de TSS podem causar a obtenção de valores
superestimados, haja vista a combinação destas baixas massas com os limites de detecção da espectrofotometria de
absorção atômica para metais.
A amostragem com sediment trap em intervalos menores de tempo pode mostrar se esta ocorrendo formação de novos
materiais no amostrador.

O método de coleta de água com posterior filtração não deve ser utilizado para águas com teores de TSS similares a de
águas marinhas e detecção por espectrofotometria de absorção atômica de chama. Neste caso, outros métodos como
filtração tangencial, in situ, podem promover melhores resultados por possibilitarem uma maior retenção de TSS.
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ABSTRACT
Portugal is rich in excellent minero-medicinal waters, some of them of marked thermal characteristics. Their diversity is
great, in terms of chemical and physical properties, and they are being the object of a fine characterisation programme
by the authors of the present communication. The characterisation program has started with Vale das Furnas, São
Miguel island, Azores archipelago, where more than two dozens of springs of hyperthermal, mesothermal and
hypothermal waters occurs.
The experimental data available so far allowed us to conclude that all the studied spring and caldera waters have good
potentialities to be used for therapy applications. Its use combined with other natural therapies has good potential for the
introduction of new methodologies.
KEY WORDS: Azores, minero-medicinal waters, Spa treatments
INTRODUCTION
The authors of the present study are involved in a research programme, whose main goal is the study of hydrochemical
properties of the Portuguese thermal minero-medicinal waters starting with São Miguel island in Azores archipelago,
particularly in what concerns their trace elements.
Numerous thermal and mineral springs are located in active volcanic regions all over the world, as a result of eruptive
events, as well as obvious manifestations of long-lived hydrothermal systems. These springs are frequently developed
as Spas, improving social and economic well-being (Virgilio Cruz & França, 2005). Portugal Thermal Spas, most of
them requiring revitalization through the renewal of infrastructures and the introduction of new methodologies and
products in order to become real polytherapy centres (Gomes et al., 2003) can also benefit from the present
characterisation program.
Amongst the various regions where thermal minero-medicinal springs and clays/muds do exist, S. Miguel island,
Azores has been selected for the kick-off of the proposed project due to its great potential in thermal minero-medicinal
springs as well as in muds/clays deposited by the thermal springs, associated to small calderas and fumaroles.
The characterisation program has started with Vale das Furnas, São Miguel island, Azores archipelago (fig. 1), where
more than two dozens of springs of hyperthermal, mesothermal and hypothermal waters do occur. Some of the
hyperthermal springs deposit muds that are being used in the treatment of certain diseases.
MATERIALS AND METHODS
The Azores archipelago is composed of nine islands of volcanic origin and a few islets. It is located in the North
Atlantic Ocean at about 1600 Km, West of Europe Continent, between latitudes 36º55’43’’NS and 39º43’23’’N and
longitudes 24º46’15’’W and 31º16’24’’W (Virgílio Cruz & França, 2005).
São Miguel island, in Azores archipelago, was formed around 4My ago starting with the formation of the basaltic shield
volcano active till 1My before present. This volcanic event has been followed by three volcanic episodes yielding the
three stratovolcanos, named Nordeste, Povoação and Furnas, all of them being of plinian and subplinian character. The
volcanism character being initially basaltic did evolve to trachytic (Terroso et al., 2003).
Related with the Furnas stratovolcano two main calderas were formed, one of them occupied by a lake named Lagoa
das Furnas. In both calderas there exist two fumarolic fields. From small ponds and rock cavities hot whitish smokes are
emitted and profuse bubbling comes out from the hot mud that fills those ponds. Also, about two dozens of springs exist
in Vale das Furnas, and the temperature of their waters goes up from the ambient temperature to 98ºC. Muds are just
deposited in the fumaroles yielding hyperthermal waters.
Nine hot springs (52ºC ~ 98ºC) were sampled (Fig. 1) and analyzed to determine the physical and chemical
characteristics of both muds and waters (samples 8A, 8B, 10C, 12D, 16E and 19G) or just for waters (7, 9 and 11). A
sample (17F) representative of mud and water being used in the Vale das Furnas Thermal Spa was also collected.
Water samples were collected from hot to warm springs which are located within the caldera. Samples were filtrated
with 0.45 µm cellulose acetate membrane filter (Hunt & Wilson, 1986). Temperature, pH and conductivity were also
measured in the place.
Chemical analyses were performed following the procedures described by EPA (1983) and ASTM (1984). Bicarbonates
were measured by acid titration to pH 4.5 using a HCl (0.1N); major anions (chloride, nitrate, sulphate) by Dionex Ion

Chromatography; magnesium and calcium by atomic absorption spectrometry (AAS); sodium, potassium by flame
photometer at Geosciences Department of Aveiro University; trace metals by ICP-MS at a accredited Canadian
laboratory (ACME Anal. ISO 9002 Accredited Lab-Canada).
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In order to characterize thermal and mineral water
composition on the Azores archipelago a data table
(Table 1) was compose. Samples were divided in two
main groups: Spring waters and Calderas waters.
The second group comprises two different types of
samples: samples collected in calderas yielding mud
(WMUD) and water samples collected in calderas not
yielding mud (WWMUD). Also note that samples 17
and 18 are spring waters that were collected in the Vale
das Furnas Thermal Spa referred in figure 1 on 17F
location.
Geochemical data from all the analysed samples are
plotted on Piper trilinear diagram (Fig. 2 and 3) and in
on a Cl- SO4-HCO3 ternary diagram (Fig. 4).

Figure 1 – Location of study area and sampling sites.
RESULTS AND DISCUSSION
Spring waters show higher pH values (4.6-7.9) in comparison with Caldera waters (2.3-7.3) probably because of the
higher content in sulfate in Caldera waters. Also conductivity (280-2020 μS/cm) and temperature (16-90 ºC) values are
generally lower for spring waters samples. Spring waters show higher content in bicarbonate (85-824 mg/l) and Caldera
waters in sulphate (70-1022 mg/l) and chloride (8-301 mg/l) and in some cases in bicarbonate (305-689 mg/l).
In what concerns Calderas waters: the WMUD water type show high temperature (77-95 ºC) and show high Al (6029 37356 ppb), Fe (17170 - 39835 ppb), Mn (879 - 3975 ppb), S (167-280 mg/l) and Zn (98-366 ppb) concentrations.
The WWMUD water type presents high concentrations of Cl (166-301 mg/l), HCO3 (305-689 mg/l), Na (374-626
mg/l), Li (247-402 μg/l), As (619-1907 μg/l), B (10253-16198 μg/l) and Br (371-570 μg/l).
Concentration of volcanic-gas derived species like Cl and SO4 varies irregularly. SO4 concentration increases in springs
yielding mud (589-1022 mg/l) while in the springs not yielding mud SO4 concentration varies in the rang 70 - 352 mg/l.
High Cl concentration was found in springs not yielding mud.
Some differences were observed also in the Si concentration (WMUD with 79 to 199 mg/l and WWMUD with 169 to
194 mg/l).
The WMUD chemical data falls in the region of sodium sulphate type waters (with pH values ranging from 2.4 to 2.8)
while the WWMUD chemical data falls in the region of sodium-bicarbonate-chloride type waters (with pH ranging
from 6.3 to 7.8).
The Piper diagram for spring waters illustrates that the general chemical character of the spring waters is mainly
bicarbonated-sodium type, except for sample 18 (collected in Vale das Furnas Spa) that show a chloride-sodium
hydrochemical facies. Caldera waters shows a chloride-sulphate-sodium hydrochemical facies, except for samples 19
that have a sulphate-sodium character and sample 7 that have sodium-bicarbonate character.

Figure 2 – Piper trilinear diagram showing the spring
waters hydrogeochemical facies.

Figure 3 – Piper trilinear diagram showing the caldera
hydrogeochemical facies.

Table 1
Physico-Chemical data for the thermal spring and caldera waters in São Miguel island, Azores.

Spring Water

No.

pH

Cond

Temp

Ca

Mg

K

Na

Cl

SO4

HCO3

Al

As

B

Br

Fe

Li

Mn

Zn

(µS/cm)

(ºC)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

(μg/l)

1

10

55

6020

8

704

15

1

Azeda do Rebentão
Spring

4,6

336

16

10

4

25

38

16

28

110

796

2

Prata Spring

4,8

337

37

11

3

24

50

19

51

122

1223

1

25

55

3157

14

998

9

3

Caldeirão Spring

5,6

442

75

10

4

22

93

34

1

262

171

58

1289

87

1106

47

1021

5

4

Santa Spring

6,9

895

90

7

1

16

224

82

22

427

73

322

4886

192

53

129

114

2

5

Miguel Henriques Spring

4,9

400

20

2

4

32

64

21

42

183

699

3

10

56

6472

17

1022

17

6

Dr Dinis Spring

4,6

280

17

10

4

25

39

17

1

85

943

3

10

61

7161

8

708

17

13

Grutinha I/Ernesto Spring

5,8

1349

41

36

14

42

316

78

1

824

82

64

503

205

4358

267

717

0.25

14

Grutinha II Spring

5,8

1304

45

31

13

37

305

75

1

793

104

62

519

195

6142

247

929

0.25

15

Fria das Quenturas Spring

6,0

1261

58

35

14

49

281

65

1

732

4

22

902

179

1741

217

447

0.25

7,9

2020

38

2

0

22

544

280

1

793

110

1786

18101

582

49

426

18

0.25

6,9

1305

n.d.

35

14

53

293

65

1

0

9

31

950

182

990

245

173

0.25

17
18

Caldera Water

Location

Sulfurosas do Balneário
Spring
Férricas do Balneário
Spring

7

Caldera Grande Water**

7,8

1958

83

2

0

27

548

301

70

689

130

1907

16198

579

39

336

24

2

8

Caldera Barrenta Water*

2,4

1731

79

31

11

32

82

8

849

0

37356

120

10

19

39835

77

2649

366

7,3

2320

82

2

0

29

626

273

353

628

335

1558

14741

542

150

402

28

1

2,8

2150

77

27

5

89

325

110

733

0

6029

268

7601

256

17452

113

3975

224

6,3

1529

52

8

2

33

374

166

332

305

5138

619

10253

372

3307

247

540

20

2,3

2400

80

66

10

45

86

11

786

0

6707

3

106

24

17170

64

2518

102

9
10
11
12

Caldera Asmodeu
Water**
Rib. dos Tambores
nearby Water*
Caldera do Esguicho
Water**
Santa Sprin nearby
Water*

16

Caldera da Lagoa Water*

2,4

1549

70

18

7

15

47

12

589

0

8273

4

104

39

15563

25

879

98

19

Calderas da Ribeira
Grande Water*

2,3

3060

n.d.

27

8

24

44

16

1022

0

34153

0.5

10

55

23080

23

971

144

* WMUD (Calderas with water yielding mud); ** WWMUD (Calderas not yielding mud).

The chemical data for both studied groups of water are also represented in a Cl-SO4-HCO3 ternary diagram
(Giggenbach, 1988) for thermal water composition (Fig. 4). This plot allows discrimination between water group giving
insights: Na-SO4 type waters are plotted in the steam-heated waters field, Na-Cl type waters plot in the field of mature
waters, whereas other thermal discharges fall in the peripheral waters field (Virgílio Cruz & França, 2005).
The chemical composition of the water samples in the ternary diagram (Fig.4) show also that most of the spring waters
are represented in the peripheral waters field, except for sample 18 that is in the mature waters field.
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Figure 4 – Cl-SO4-HCO3 ternary diagram (Giggenbach, 1988).
The caldera waters are represented in the steam heated waters field, except for samples 7 and 9 that are represented in
the peripheral waters (these two samples correspond to WWMUD samples).
CONCLUSIONS
The experimental data available so far allowed us to conclude that all the studied spring and caldera waters have good
potentialities to be used for therapy applications: Its use combined with other natural therapies has good potential for
the introduction of new methodologies.
The revitalization of some Termal Spas and the appropriate use of minerals and other mineral resources in geomedicine
can reduce both pharmacs consumption and the number of working days people miss due to health problems.
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Abstract
Pb isotope compositions have been used in environmental studies in order to characterize and discriminate
anthropogenic and geogenic sources in soils, sediments, aerosol and waters, as well as to identify and trace the Pb
contamination. In this work we determined Pb isotopic compositions and Pb concentrations on 16 soil samples
collected in two different profiles in the São Lourenço da Serra area, São Paulo State, in order to determine the impact
caused by Plumblum, a factory of Pb products, which has been closed about 10 years ago. One soil profile was
collected at the side of the factory, and the second one was sampled 10 km away, far from any influence of the factory
emissions. The results show that samples from the top of the soil profile close to the factory are highly contaminated
reaching up to 340 ppm of Pb, and show a distinct non-radiogenic Pb isotopic ratios. A contracting behaviour is
observed on samples from deeper levels of this profile and in samples collected 10km away, where no Pb contamination
was detected.

1. Introdução
A região de São Lourenço da Serra foi fortemente afetada por emissões de Pb lançadas na atmosfera pela
Plumbum, fábrica de compostos químicos de Pb. O material depositado nas águas, sedimentos e solos guardam o
registro do período mais intenso da sua produção industrial, que há cerca de 10 anos sofreu a intervenção da CETESB,
com subseqüente fechamento da fábrica. No entanto, o Pb que foi depositado nos solos da região pode ser
disponibilizado para a população.
A preocupação com os efeitos que a mineração e a indústria causam ao meio ambiente pode ser considerada
recente. Hoje, mesmo com leis ambientais mais severas, a poluição causada no passado permanece nos solos, no ar e na
água. Isso se deve às propriedades do chumbo que tende se acumular nos horizontes superiores do solo, devido,
principalmente, a sua baixa solubilidade e a resistência à degradação por microorganismos.
A aplicação dos isótopos de Pb na geologia ambiental se baseia no fato de que o Pb industrial emitido no meio
ambiente retém a composição isotópica do depósito mineral do qual foi derivado. Durante a formação dos minérios de
Pb (galenas, principalmente), o U é separado do Pb devido a seu comportamento geoquímico contrastante.
Conseqüentemente, os isótopos de Pb, produtos do decaimento do U, não são mais produzidos após a formação do
minério. Portanto, a maioria dos minérios que existem hoje tem razões 206Pb/207Pb, 207Pb/204Pb e 206Pb/204Pb menos
radiogênicas do que o valor médio das rochas crustais, onde os isótopos de Pb continuam sendo formados (Faure, 1986;
Doe & Deleveaux, 1972). Devido a essa diferença de composições isotópicas, é possível diferenciar o Pb antropogênico
(industrial) do Pb geogênico (natural) como demonstrado por Erel (1998) e Teutsch et al., (2001), entre outros.

2. Área de Estudo
A cidade de São Lourenço da Serra está localizada na região metropolitana de São Paulo a, aproximadamente,
50 km da cidade de São Paulo e possui uma área territorial de 192 km2. A cidade é considerada uma área background
para alguns poluentes como enxofre total reduzido (ETR), segundo CETESB (2004), e por conservar ainda na região
áreas de proteção da Mata Atlântica.
A área foi selecionada em função da presença da fábrica Plumbum, fechada há cerca de 10 anos pela CETESB,
devido às evidências de contaminação de Pb detectadas através das altas concentrações deste elemento nos solos
próximo à fábrica.
Para esta pesquisa foram utilizados dois perfis de solo localizados ao lado da fábrica Plumbum (SL1) e a 10 km
em sentido contrário ao vento (SL2), agente responsável pelo transporte das emissões de Pb (Fig. 1).

3. Materiais e Métodos
As amostras foram coletadas em intervalos de 4 cm, para os primeiros 50 cm, e intervalos de 10 cm, a partir
dos 50 cm, até 100 cm. Para o perfil SL1 foram selecionados os intervalos 0-4 cm a 32-36 cm, 62-72 cm e 92-102 cm, e
para o perfil SL2 foram escolhidos os níveis 0-4 cm a 12-16 cm, 32-36 cm, 62-72 cm e 92-102 cm. Essas amostras
foram secadas em estufa, durante três dias a uma temperatura de 50o C. Posteriormente foram desagregadas em um
almofariz de ágata e peneiradas; apenas a fração menor que 0,2 mm foi analisada. As amostras de solo foram

dissolvidas por dois procedimentos: lixiviação, onde são obtidas duas fases (lixiviado e resíduo), e dissolução total.
Todos os procedimentos químico-analíticos foram desenvolvidos no Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da
Universidade de São Paulo.
Para a dissolução total, aproximadamente 60 mg de amostra foram dissolvidos em bombas de Teflon tipo
PARR® com 4 mL HF + 0,5 mL HNO3 e posteriormente com 5 mL HCl 6N, em um forno de microondas.
Para a análise por lixiviação, a amostra foi atacada, em béquer de teflon Savillex®, com uma mistura de HNO3
1N + HCl 1N, por ca. 25 minutos em ultrasom, seguido por aquecimento em chapa, por 30 minutos. Após descanso de
12 horas a solução foi transferida para um béquer de teflon; esta solução representa a fase lixiviada. A fase residual foi
dissolvida seguindo o mesmo procedimento descrito para dissolução total.
As soluções obtidas foram submetidas à purificação de Pb por cromatografia de troca aniônica, usando a resina
Bio–Rad AG 1–X8. As concentrações de Pb foram determinadas pelo método de diluição isotópica, com adição de
spike enriquecido em 208Pb. As razões isotópicas de Pb foram obtidas no Espectrômetro de Massa Termo-Iônico VG354, dotado de 5 coletores e foram corrigidas para o fracionamento isotópico em função dos dados obtidos no padrão
internacional NIST 981.
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Figura 1. Mapa geológico da região de São Lourenço da Serra e de localização dos perfis de solo amostrados.
(Cordani et al., 2002)

4. Resultados e Discussão
As amostras do perfil SL1, coletado próximo à fábrica, foram dissolvidas tanto por lixiviação quanto por
dissolução total. As concentrações de Pb, obtidas no lixiviado, variam entre 13 e 266 ppm, sendo que os valores mais
altos ocorrem entre 4 e 16 cm de profundidade (Fig. 2). No resíduo, as concentrações de Pb variam entre 26 e 80 ppm,
sendo que os valores mais elevados foram determinados no topo de perfil (Fig. 2). Os teores de Pb medidos tanto na
fase lixiviada, quanto no resíduo, principalmente nos níveis superiores do perfil, evidenciam a contaminação antrópica
presente neste solo.
As razões isotópicas de Pb obtidas pela lixiviação variam substancialmente ao longo do perfil SL1, com razões
206
Pb/207Pb entre 1,139 e 1,224 (Fig. 3), sendo que as menos radiogênicas (1,139–1,193), obtidas em amostras do topo
até 20 cm, indicam níveis de solo com contribuição antrópica de uma fonte, também pouco radiogênica, podendo estar
associada à deposição de Pb proveniente das emissões da fábrica. A partir do intervalo 24-28 cm, até a base do perfil, as
razões 206Pb/207Pb se tornam mais radiogênicas (1,203–1,224), podendo representar a composição isotópica do Pb

geogênico. As composições isotópicas 206Pb/207Pb obtidas no resíduo também mostram uma variação ao longo do
perfil, com valores entre 1,185 e 1,244 (Fig. 3). Apesar da composição isotópica do resíduo geralmente indicar a razão
do Pb natural, geogênico, do topo até o intervalo 20 cm as razões 206Pb/207Pb são menos radiogênicas, variando de 1,185
a 1,201, acompanhando o comportamento observado na fase lixiviada (Fig. 3). Estes dados sugerem que no topo do
perfil, na profundidade 0-20 cm, há contribuição de Pb antrópico. Nos níveis mais profundos, as razões 206Pb/207Pb são
mais radiogênicas, variando entre 1,220 e 1,244, e indicam uma assinatura isotópica mais próxima daquela do Pb
natural da região. Estas observações são confirmadas pelas concentrações de Pb mais elevadas medidas na fase residual
de amostras do topo, quando estas decrescem de 80 ppm para ca. 30 ppm nos níveis mais profundos do perfil (Fig. 2).
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As amostras do perfil SL1 dissolvidas em uma única etapa (dissolução total) representam a mistura entre o Pb
natural e o Pb antropogênico contido nestas e que é essencial para comparação com os limites de tolerância definidos
pela CETESB. As concentrações de Pb variaram entre 32 e 341 ppm (Fig. 2). No topo do perfil, as concentrações de Pb
são elevadas sendo que o intervalo de 8-12 cm apresenta as maiores concentrações (341 ppm) evidenciando a influência

antrópica. A partir do nível 16-20 cm a concentração de Pb decresce de 52,1 ppm para 32,1 ppm, na base do perfil (Fig.
2). As razões 206Pb/207Pb obtidas pela dissolução total variam entre 1,150 e 1,224 (Fig. 3), sendo que no topo, de 0 a 16
cm, as composições isotópicas são menos radiogênicas (1,150–1,183) indicando que o Pb é principalmente de origem
antrópica. A partir do intervalo 16-20 cm, as razões 206Pb/207Pb são mais radiogênicas (1,219–1,224) e se mantêm
praticamente constantes até a base do perfil, sugerindo que o Pb presente é de origem natural, caracterizando a
composição isotópica de sua rocha parental. De uma forma geral, observa-se que razões isotópicas 206Pb/207Pb e as
concentrações de Pb obtidas pela dissolução total se aproximam, no topo, dos valores medidos no lixiviado, enquanto
que a partir do intervalo 24-28 cm as razões 206Pb/207Pb e as concentrações de Pb se aproximam daquelas determinadas
no resíduo.
As amostras do perfil SL2, coletado a 10 km da fábrica, foram analisadas apenas por dissolução total e
apresentam pouca variação nas razões 206Pb/207Pb, que permaneceram praticamente constantes (1,208–1,221) ao longo
do perfil, indicando que o Pb presente nas amostras é de origem geogênica (Fig. 3). As concentrações de Pb variam
entre 16,1 e 28,8 ppm (Fig. 2) e o Pb presente nas amostras neste perfil de solo provavelmente é de origem geogênica e
suas concentrações mais elevadas podem refletir a composição química diferenciada das rochas da região.

5. Conclusões
As concentrações de Pb e as razões 206Pb/207Pb obtidas através, tanto pelo procedimento de dissolução total
quanto pela lixiviação, mostram que o perfil de solo localizado próximo à fábrica Plumbum (SL1) está contaminado
com Pb, provavelmente emitido pela fábrica. A contaminação de Pb é superficial, não ultrapassando os 20 cm. O nível
mais contaminado (8–12 cm) apresenta razões 206Pb/207Pb menos radiogênicas (1,139) e sua concentração de 341 ppm,
na fração fina (< 2 mm). O nível mais profundo (92–102 cm), livre de contaminação, apresenta razões 206Pb/207Pb mais
radiogênicas (1,232) e baixa concentração de Pb (30 ppm).
As amostras de solo do perfil afastado a 10 km da fábrica Plumbum (SL2) apresentam baixas concentrações de
Pb (< 30 ppm) e razões isotópicas 206Pb/207Pb radiogênicas (1,208–1,221) e praticamente constantes ao longo do perfil,
mostrando que não há influência antrópica.
Assim, os dados obtidos permitem sugerir que a contaminação de Pb nos solos de São Lourenço da Serra é
localizada, atingindo apenas as áreas próximas da fábrica Plumbum. Porém, para melhor definir a extensão da
contaminação de Pb, será necessário investigar outros perfis de solo afastados da fábrica e posicionados no sentido
predominante do vento, agente responsável pelo transporte das emissões de Pb durante a época de funcionamento da
fábrica Plumbum.
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Abstract
The investigation of trace elements such as arsenic, cadmium, manganese and iron in the Paranagua estuarine complex
is of great importance, because of accelerated port and industrial activities in the drainage of the estuary. Arsenic and
cadmium concentrations in the particulate suspended matter, the main way of transporting these elements at the water
and sediment interface, posed no adverse effects to the aquatic biota. In contrast, the sediment exhibited higher
concentrations of these elements. Their levels were, however, lower than the limits of CONAMA’s 344/04 legislation
or marine and estuarines sediments. Iron and manganese, both in particulate suspended matter and sediment, revealed
higher concentrations due to natural composition of the rocks which liberate these elements to the aquatic systems
through the weathering process, forming aggregates of organic and inorganic materials.
Key – words: metalic elements, aggregates, sediments.
Introdução
A contaminação em sistemas estuarinos é provocada por lançamentos pontuais ou difusos de poluentes de origem
industrial, agrícola e urbana. Um dos problemas ambientais de maior gravidade em tais ambientes é a contaminação
por elementos metálicos causada por atividades portuárias. Parte desses elementos é encontrada naturalmente em
sistemas aquáticos (origem litogênica), porém a inclusão antrópica, associada ao seu alto poder tóxico podem provocar
efeitos adversos aos ecossistemas aquáticos e ao homem.
O Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá (CEP) compreende as Baías de Antonina e de Paranaguá (eixo lesteoeste, Fig. 1), as Baías das Laranjeiras, Guaraqueçaba e Pinheiros (eixo norte-sul), além de enseadas e ilhas (Barcelos et
al., 2003). Entre a Baía de Antonina e a Ilha do Teixeira há uma zona caracterizada por grandes concentrações de
material em suspensão, cerca de 100 vezes maior quando comparadas às zonas localizadas a montante e a jusante. Essa
área, denominada zona de máxima turbidez (ZMT) apresenta capacidade de reter grande volume de sedimentos no
corpo estuarino e passar por várias etapas antes da deposição. Durante o ciclo de maré semi-diurna ela migra
longitudinalmente, característica deste estuário. A concentração dos sólidos em suspensão e a localização da ZMT são
afetadas pelas correntes de maré, mecanismos como floculação, quantidade e velocidade de deposição dos sedimentos
finos e a força da circulação gravitacional (Allen et al., 1980). A distribuição de alguns metais como ferro e o manganês
são fortemente influenciados pela ZMT.
Para este estudo, considerou-se como agregados os materiais particulados em suspensão, já que são constituídos
por um agrupamento de materiais orgânicos e inorgânicos, argilominerais e metais mantidos juntos por um muco
constituído principalmente por carboidratos extracelulares. Durante o processo de mistura da água doce com a marinha,
grande parcela dos contaminantes metálicos pode sofrer processo de precipitação junto com a formação dos agregados.
Assim, os agregados podem constituir uma via de transferência de tais elementos da fração dissolvida, passando para a
particulada e em seguida para o sedimento.
Neste trabalho pretendeu-se investigar e quantificar os elementos metálicos presentes no material particulado em
suspensão e nos sedimentos superficiais da zona de máxima turbidez no Complexo Estuarino de Paranaguá (PR).

Figura 1. Eixo E-W do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP): Baía de Antonina e Baía de Paranaguá.

Fonte: SÁ (2003).
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram efetuadas quatro campanhas de medições: no verão (período chuvoso) nos dias 9/12/05 na maré de
quadratura e 16/12/05 na maré de sizígia, e no inverno (período seco), dias 02/08/06 na maré de quadratura e 08/08/06,
maré de sizígia. Os pontos de coletas foram definidos com o auxílio de um GPS. A coleta de MPS, foi realizada em um
ponto fixo localizado na zona de máxima turbidez (estação âncora) de coordenadas Lat / Long 25°29.26’ S / 48°35.37’
W, e as de sedimentos superficiais em três pontos, sendo o primeiro fixado na estação âncora, um à montante próximo
ao Terminal Portuário da Ponta do Félix (Lat / Long 25°27.06’ S / 48°40.73’ W) e outro à jusante (Lat / Long
25°29.44’ S / 48°35.09’ W).
As determinações de MPS seguiram o procedimento descrito por Strickland & Parsons (1972). A abertura das
amostras para as determinações de Manganês, Cádmio, Ferro e Arsênio foi efetuada com 10 mL de água-régia (3:1,
ácido clorídrico:ácido nítrico). Os extratos foram lidos no equipamento ICP OES, modelo Vista Pró-Varian (2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Material particulado em suspensão (agregados)
Os teores de material particulado em suspensão foram mais elevados durante a sizígia de verão, período
caracterizado por chuvas fortes que incrementam o aporte fluvial do material resultante de erosão de margens (Tabela
1). A maré de sizígia é caracterizada por grande influência das correntes de maré, tornando o ciclo mais intenso em
relação às marés de quadratura e incrementando a ressuspensão dos sedimentos de fundo, especialmente na enchente.
No inverno, as concentrações de MPS também foram maiores na sizígia, principalmente nas águas de fundo,
denunciando a ressuspensão dos sedimentos de fundo pelas correntes de maré. Deve-se salientar ainda que o estudo foi
realizado na zona de máxima turbidez, local-chave no ciclo dos sedimentos finos. Mantovanelli (1999) estudando o
Complexo Estuarino da Baía de Paranaguá também constatou uma marcada variação entre os ciclos de sizígia e
quadratura, relacionando a dinâmica do MPS aos processos cíclicos de erosão, ressuspensão e sedimentação
condicionadas pelas correntes de maré.
Os elementos arsênio e cádmio não foram detectados no MPS, provavelmente em razão do limite de detecção
adotado de 2 mg.kg-1. Tal limite foi estabelecido com base nos resultados reportados por SÁ (2003) que analisou esses
elementos nos sedimentos de fundo. Estudos de elementos metálicos nos agregados variam muito entre as diferentes
regiões estuarinas e na região da baía de Paranaguá, eram inexistentes.
Em contraste, o ferro e o manganês foram detectados em todas as mostras, com concentrações entre 225,1 e
7477,5 mg.kg-1 e 22,1 e 792,7 mg.kg-1, respectivamente. Este comportamento é esperado, pois esses elementos são
encontrados em abundância no ambiente aquático, como produtos do intemperismo geológico, precipitando-se na água
e agrupando a materiais orgânicos e inorgânicos para formar os agregados. O fato do manganês oxidar mais lentamente
que o ferro em sistemas naturais explica os teores de ferro realativamente mais elevados (Rodrigues – Filho et al.,
2002).

Tabela 1. Concentração de material particulado em suspensão do eixo E-W da Baía de Paranaguá, coletados na estação
âncora nas datas de 09/12/2005 e 16/12/2005 (período chuvoso) e 02/08/2006 e 08/08/2006 (período seco).
PERÍODO
MARÉ
MPS (mg.dm-3)
Verão
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Sizígia
Quadratura
Sizígia

Inverno

26,3 – 45,8
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2. Sedimentos superficiais
A origem e composição dos sedimentos superficiais são afetadas de forma diferenciada em cada porção do
estuário. À montante, em Antonina, sofrem grande influência fluvial com maior porcentagem de sedimentos finos. No
setor intermediário a influência é fluvial e marinha, com menor concentração de finos e no setor à jusante delimitado
pela desembocadura, com maior influência marinha, predomina areia fina a muito fina (Soares et al., 1996). Para o
estudo de contaminantes os sedimentos apresentam maior confiabilidade, por conferirem maior estabilidade em relação
à água, pois refletem a qualidade d’ água de forma cumulativa e contínua (Rodrigues – Filho et. al., 2002). As
concentrações dos elementos metálicos são apresentadas na Figura 2.

Cd(L)
As(L)
Fe(R)
Mn(R)
M = montante
F = ponto fixo
J = jusante
1 = campanha de verão
2 = campanha de inverno

Amostragens

Figura 2. Concentrações médias de cádmio, arsênio, ferro e manganês (mg kg-1) nos sedimentos superficiais nas
campanhas de verão (1) e inverno (2) nos pontos à Montante (M), Fixo (F) e à Jusante (J) na ZMT do eixo leste-oeste
da Baía de Paranaguá.
Segundo a Legislação do CONAMA 344/04, as concentrações do elemento cádmio não demonstram riscos
para a biota. As amostras coletadas à montante, próximas ao Terminal Portuário da Ponta do Félix apresentaram os
teores mais elevados em relação aos outros pontos. Sá & Machado (2007) estudando o eixo leste-oeste do sistema,
constataram que a região de Antonina vem apresentando maiores concentrações para o cádmio e o arsênio e relatam que
um dos principais mecanismos de liberação destes contaminantes para o sistema é causada pela passagem de dragas e
navios que ressuspendem o sedimento de fundo e alteram suas características físico-químicas. Além de fontes urbanas,
o cádmio também está presente em algumas tintas utilizadas para navios, que em contato com a água podem reagir,
liberado-o para a coluna d’ água, e posteriormente sofrendo deposição no leito.
As concentrações de arsênio em sedimentos marinhos e estuarinos não contaminados variam de 5 a 15 mg.kg-1
em peso seco (Moore & Ramamoorthy, 1984) e são encontrados na maioria dos estuários e sistemas costeiros de todo o
mundo (Sanders et al., 1994 apud Fernandes, 2001). Os resultados mostram que o arsênio não acresceu seus valores
quando comparados sazonalmente, o que pode ser devido à baixa taxa de sedimentação da Baía de Paranaguá, na ordem
de 1,2 mm.ano-1 (SOUZA et al. ,2001). No Complexo Estuarino de Paranaguá, as atividades portuárias incluindo as
operações de carga e descarga de fertilizantes fosfatados constituem fontes potenciais desse contaminante.

As concentrações de ferro e manganês tendem a ser mais elevadas como conseqüência do ciclo de oxi-redução
provocado pela decomposição da matéria orgânica. Como já dito anteriormente esses elementos apresentam como
fonte, suas ocorrências naturais em áreas estuarinas, pois fazem parte da composição natural das rochas. O ambiente
redutor típico desse ambiente caracterizado pela coloração escura dos sedimentos (Soriano – Sierra, 1998) favorece a
remobilização e acumulação de ferro, assim como de metais- traços que estiverem adsorvidos a óxidos de ferro
(Rodrigues – Filho, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou que a quantificação dos elementos cádmio e arsênio no MPS exige uma maior sensibilidade
do método analítico, baseado em amostras referências, pois as concentrações encontradas em agregados tendem a ser
menor que nos sedimentos.
Para os sedimentos, em nossos resultados chama-se a atenção para o ponto à montante que tem sido a região
mais afetada pelas dragas e navios que ali navegam.
Para uma compreensão mais acurada dos processos de transferência de elementos metálicos no eixo E-W do
CEP recomenda-se um estudo com uma malha amostral mais abrangente tanto de MPS quanto de sedimentos
superficiais.
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Abstract
Supplying wells in two quarters of Fortaleza City had had its parameters analyzed and later used for
monitoring of its waters (Mg, hardness, coliforms, Fe, Ca, pH, CaCO3, HCO3, electric conductivity, dissolved total
solids, Na, Cl, K, N-NO3, depth, SO4, N-NO2 and SiO2). Using the Principal Components Analysis as tool statistics to
ponder the parameters physical-chemistry, it was possible to inquire the separation of the wells in three groups in
function of the coliforms, sulphate and nitrates. With the geochemical modeling it was possible to establish the groups
of wells that present precipitated in its waters, and thus to be able to determine the necessity of the filtering for the
treatment of waters in the wells most saline. The wells of bigger incidence of coliforms are also most saline and flattest,
and are these the most recommended for the human consumption of all the group of wells analyzed due at the cost of its
treatment that consists of a simple filtering and the boil. Whereas, the wells deepest contain waters with bigger nitrate
texts, therefore they are less recommended for the consumption, a time that, need a treatment of raised cost more so that
it can be used in the public supplying.
Key-words: Geochemical Modeling, Principal Components Analysis, Supplying wells
Introdução
Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa realizada em dois bairros da porção sudoeste do município de
Fortaleza, estado do Ceará, onde se faz uma análise estatística das características hidrogeoquímicas e da qualidade das
suas águas subterrâneas.
A qualidade da água subterrânea é tão importante quanto o aspecto quantitativo. A disponibilidade dos
recursos hídricos subterrâneos para determinados tipos de uso depende fundamentalmente da qualidade físico-química,
biológica e radiológica (Lemos & Medeiros, 2006).
Aproximadamente 60% do município de Fortaleza está assentado sobre formações geológicas sedimentares
(Formação Barreiras, Dunas/Paleodunas e Aluviões), que constituem as unidades mais importantes em termos
hidrogeológicos (Cavalcante, 1998)
No município de Fortaleza, o embasamento cristalino não é aflorante, embora localmente esteja sub-aflorante,
a exemplo dos bairros que integram a área de estudo, onde se situa a 4m de profundidade, e é representado por rochas
do Complexo Granitóide-Migmatítico; Complxeo Gnáissico-Migmatítico do Proterozóico e rochas vulcânicas (Brandão
et al., 1995).
Objetivando estudar o comportamento das espécies químicas presentes nos poços de captação de água para
abastecimento público, foram utilizados seus parâmetros físico-químicos para averiguar a formação de material
particulado no interior de cada poço. Utilizando a ferramenta CHESS (Chemical Equilibrium with Species and
Surfaces) de modelagem geoquímica é possível avaliar a formação dos compostos químicos em função das condições
físico-químicas do meio através de uma suíte de aplicativos onde é possível realizar interpretações de um sistema onde
as espécies iônicas interagem com a litologia do aqüífero estudado (Van der Lee & De Windt, 2000).

Metodologia
Foram utilizadas as análises físico-químicas das águas de 10 (dez) poços do município de Fortaleza para a
averiguação da qualidade destas águas através dos seguintes parâmetros: Mg, Dureza, Coliformes, Fe, Ca, pH, CaCO3,
HCO3, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Na, Cl, K, N-NO3, profundidade, SO4, N-NO3, N-NO2 e
SiO2, seguindo-se a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (Lemos
& Medeiros, 2006). Os resultados foram interpretados utilizando-se Análise de Componentes Principais através do
programa MINITAB – Statistical Software 13.2, e a suíte de aplicativos CHESS Ver. 2.4, que trata de modelos
hidrodinâmicos utilizando o método de Newton-Raphson, para averiguação da dinâmica das espécies químicas de cada
poço estudado objetivando a verificação da formação de material particulado.

Resultados e Discussão
O gráfico dos escores da Análise de Componentes Principais separou os grupos de maior afinidade geoquímica
a partir, dos parâmetros de cada poço. Assim, observa-se que o eixo PC1, que contém 47% da informação, separa do
lado direito do gráfico os poços P60, P38, P3, P20 e P26, e no lado esquerdo do eixo os poços P69 e P77, existindo um
grupo formado na origem do eixo PC1 que contém os poços P43, P2 e P51 (Figura 1a). No gráfico dos pesos, o grupo
localizado à direita do eixo PC1, reúne os parâmetros mais significativos para os poços P60, P38, P3, P20 e P26 (K, NNO3 e profundidade), no lado esquerdo os parâmetros predominantes nos poços P69 e P77 (Mg, Dureza, Coliformes,
Fe, Ca, pH, CaCO3, HCO3, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Na e Cl) e no grupo intermediário estão
os parâmetros referentes aos poços P43, P2 e P51 (SO4, N-NO3, N-NO2 e SiO2) (Figura 1b).
Constatou-se então, que os poços P69 e P77, são os mais salinos e os mais contaminados por coliformes além,
de possuírem um maior teor de ferro e o pH mais alcalino como estes se encontram mais próximos à superfície, o
agrupamento dos parâmetros se deve à proximidade das fossas rasas e provavelmente por cunha salina. Os poços do
grupo intermediário, próximo ao eixo PC1, são mais representados pelo SO4 e nitratos, sugerindo que são mais
susceptíveis a poluição dessas espécies pelo fato de estarem enriquecidas de elementos provenientes da matéria
orgânica e fossas sépticas. Para os poços do lado direito, observa-se que estes são mais profundos, e possuem mais
nitrogênio de amônia, sugerindo que na recarga desses poços, existe um aporte de material das fossas locais, fazendo
com que os mesmos estejam poluídos a pesar, de apresentarem uma profundidade de cerca de 50 metros.

Figura 1a – Gráfico dos escores, indicando a
separação dos poços pela salinidade.

Figura 1b – Gráfico dos pesos, indicando a
separação dos parâmetros pela salinidade.

O eixo PC2, que contém 18% da informação, discrimina o teor de sulfato dos poços assim, observa-se que na
parte superior do gráfico estão os poços mais sulfatados P2 e P43 (SO4 e K) e com os parâmetros de maior afinidade
geoquímica. Em torno do eixo da origem em PC2, estão agrupados os parâmetros que se correlacionam com os poços
mais contaminados por nitratos e coliformes, porém sem muita influência da matéria orgânica (P69, P51, P20, P3, P38 e
P60). Na parte mais inferior do eixo PC2, estão agrupados os poços que não estão correlacionados ao sulfato, assim,
estão com pouca ou nenhuma influencia da matéria orgânica superficial (Figura 2a e 2b).

Figura 2a – Gráfico dos escores, indicando a
separação dos poços pelo teor de sulfato.

Figura 2b – Gráfico dos pesos, indicando a
separação dos parâmetros pelo teor de sulfato.

A modelagem geoquímica aplicada aos parâmetros físico-químicos dos três poços selecionados averiguou o
comportamento das espécies químicas que compõe o aqüífero, onde foi possível propor um modelo contendo equações
de equilíbrio e precipitação para cada sistema (Tabela 1). Assim, para o poço P77, onde o pH é mais alto (7,76),
observa-se a formação da dolomita (MgCO3) e siderita (FeCO3) (Figura 3) que só tiveram condições de precipitação
neste poço, e não se observa a formação de mais nenhuma fase mineral nos outros poços. Para os poços P43 e P26
houve a formação de CaNO3+ e CaSO4(AQ) devido às condições onde se encontram elevados teores de nitratos e sulfatos
provenientes da matéria orgânica além, de um pH mais ácido. Apesar dos teores de sódio e cloretos serem bastante
elevados, eles encontram-se bastante dissociados, uma vez que, que não é observado pela modelagem a formação de
halita (NaCl(S)), nas condições físico-químicas em que se encontram os poços.
Tabela 1 – Espécies químicas modeladas.
P77
P43
P26
7,76
6,44
5,91
pH
411,338
114,225
27,167
HCO3456,498
172,675
225,98
Cl22,3682
40,9849
9,14599
SO4-2
400
118,4
170
Na+
9,3
23,9
11,1
K+
1,32945
44,6968
26,9238
Ca2+
6,26768
29,8
7,7
Mg2+
23,2
27,7
63,5
SiO2(aq)
0,183797
0,5
0,1
Fe2+
0,6
1,68
0,05
NH3(aq)
0,1
0,19
0,1
NO23,2
24,9108
10,676
NO39,89469
59,0184
48,1049
CO2(aq)
1,64823
0,020269
0,001378
CO320,03276
0,001462
CaCO3(aq) 0,06429
0,003755 0,0529661 0,0435893
CaCl+
0,14537
1,50534
0,225142
CaHCO3+
0,146828 0,0395704
CaNO3+
3,42272
0,501711
CaSO4(aq)
163.668
Dolomite
0.241067
Siderite

Figura 3 – Gráfico modelado da formação da
Dolomita e da Siderita.

Conclusão
A Análise de Componentes Principais mostrou que para os grupos formados no gráfico que separam os poços,
existem diferentes parâmetros físico-químicos que monitoram sua qualidade. Desta forma, é possível estabelecer
condições para melhor utilização, captação e destino das águas subterrâneas. Onde os coliformes, o sulfato e o nitrato
foram os elementos que puderam ser utilizados para monitorar cada grupo formado dos poços analisados neste trabalho.
Sabendo que, as águas mais salinas contêm maior incidência de coliformes e que as mais profundas possuem teores
mais elevados de nitratos e as intermediárias possuem mais sulfato. Pode-se então, sugerir que a recarga de cada poço
sofre influência de fossas, desde as mais rasas às mais profundas contaminadas seja por coliformes, nitratos e sulfatos.
Os poços mais salinos, apesar de apresentarem maiores concentrações para coliformes e necessitarem de filtros
para se separar o material particulado em forma de dolomita e siderita, identificados pela modelagem geoquímica, são
os mais recomendados para ao consumo humano, pois o tratamento de suas águas é facilmente realizado em ambiente
doméstico através de uma filtragem e posteriormente à fervura da água. Para os poços mais profundos, apesar destes
estarem mais bem protegidos pela litologia da fonte poluidora e não apresentarem valores elevados para coliformes são
os poços que estão com maior incidência de nitrato, necessitando assim de tratamento de custo mais elevado para a
remediação da sua poluição fazendo com que estes possam ser utilizados no abastecimento público.
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Utilização do método de análise da casca de árvore para identificação de áreas com histórico de
poluição atmosférica nos municípios de Campinas e Mogi Mirim, Estado de São Paulo, Brasil.
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Abstract
The present paper derived from one of the research projects carried at the Experimental Station of Mogi
Mirim a Conservation Unit of Instituto Florestal/SMA, State of São Paulo, Brazil and is related to
environmental analysis. The adopted methodology is the tree bark analysis with the purpose of
investigating on the occurrence of heavy metals or alternatively Potentially Toxic Chemical Elements (in
Portuguese ‘EQPT’). The selected trees’ species were the following: angico-cascudo-do-cerrado
(Anadenanthera falcata), angico (Anadenanthera macrocarpa), sibipiruna (Caesalpina peltophoroides)
and timbaúva (Enterolobium contortisiliquum). The technical procedures in this methodology are based
on a controlled gathering of tree bark, its grinding and compression into homogeneous tablets. The
resulting tablets were analysed under X ray fluorescence equipment at the Geoscience Laboratory of
State University of Campinas (UNICAMP) and at the Churchill Laboratory in England (www.churchilllabs.co.uk). It was possible to detect the occurrence of Chlorine (Cl), Chromium (Cr), Copper (Cu),
Mercury (Hg), Lead (Pb), Vanadium (V) and Zinc Powder (Zn), in Campinas e Mogi Mirim
municipalities. The occurrence of such EQPTs reflects their availability in the near-surface atmosphere
and some proximity with origin sources.
Keywords: environmental analysis; heavy metals; tree bark.
Introdução Este estudo aborda a presença de (EQPT)a no ambiente, utilizando-se como método o “tree
bark analysis” (análise da casca de árvore), método desenvolvido por pesquisadores do Centre for
Analytical Sciences, Departamento de Química, da Universidade de Sheffield, Reino Unido e do National
Institute for Environmental Studies, Japão (SATAKE, 1995, 1999 e 2001a; BELLIS 2000(a,b) e 2001;
SCHELLE et al. 2003). Esse método consiste na retirada de pequena parcela da casca de árvores
previamente selecionadas, e análise por fluorescência de raio X. Os municípios de Campinas e Mogi
Mirim (Figura 1) foram as duas cidades escolhidas para estudo, onde foram amostradas árvores em locais
com maior ou menor probabilidade da ocorrência de poluição ambiental por EQPT.
Elementos Químicos Potencialmente Tóxicos (EQPT) Os EQPT Cl, Cr, Cu, Hg, V, Pb, e Zn são
considerados os mais importantes elementos associados com a poluição, mas ocorrem naturalmente na
formação de rochas e minérios e em baixa concentração no solo, animais, água, sedimentos e plantas
(PUNSHON, 2001). As atividades humanas como a indústria, uso da terra, uso de combustíveis, etc.
ocasionam o aumento das concentrações dos EQPT, acima daquelas consideradas naturais e resultam na
acumulação em materiais inertes e/ou seres vivos. Os índices máximos de tolerância a exposição aos
EQPT são apresentados na Tabela 1.

mg/m3

Tabela 1. Índices máximos de tolerância humana a exposição aos EQPTs
Cl
Cr
Cu
Hg
Pb
V
Zn
1,5 a 2,9
0,5
1,0
0,05 a 0,1 0,1
1,0
5,0

Fonte: National Institute of Safety and Healthy (NIOSH), International Chemical Safety Cards;
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/nengsyns.html; International Occupation Safety and Healthy Information Centre
(ILO) - http:// www.ilo.org/ public/english/ protection/safework/cis/ products/ icsc/dtasht/index. htm; U.S.
Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA) http://www.osha.gov/html/a-zindex.html#C; U.S. Environmental Protection Agency (EPA) - http://www .epa.gov.

Procedimentos técnico-metodológicos Os EQPT penetram na árvore por duas vias: através da raiz ou
pela deposição aérea. Considera-se a forma mais importante de deposição aquela ocasionada pela
a

É freqüente a utilização do termo “metal pesado” referindo-se a metais com número atômico maior que 20, porém, para alguns
autores(8) , e para este estudo, este termo tornou-se inadequado pois nem todos os elementos encontrados são metais pesados. Foi
sugerida a expressão ‘Elementos Químicos Potencialmente Tóxicos - EQPT e que efetivamente foi adotada no presente estudo.
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contaminação aérea (PUNSHON, 2001). A casca protege os tecidos internos das árvores contra agentes
agressores do ambiente externo, desse modo são capazes de armazenar muitos materiais existentes no ar.
A deposição de EQPTs na casca pode ocorrer de forma seca, ou graças à ação da água (precipitação
pluviométrica e/ou umidade do ar). Os elementos químicos podem também ser armazenados com o
encapsulamento da casca (BELLIS et al. 2000(b), BELLIS et al. 2002, SATAKE et al. 1995, SATAKE
1999, SATAKE et al. 2001 (a, b). Há um expressivo número de estudos que efetuam o biomonitoramento
histórico, ou seja, que analisam os componentes dos anéis de crescimento das árvores, possibilitando a
compreensão evolutiva da poluição de uma determinada região. Este método é freqüentemente aplicado
em localidades com agressões ambientais graves, como áreas onde estão instaladas usinas nucleares,
termelétricas, complexos industriais, entre outros (SATAKE, 1995, 1999 e 2001a; BELLIS 2000(a,b) e
2001; SCHELLE et al. 2001). A análise se baseou nas técnicas que envolvem a utilização dos Raios X.
As cidades escolhidas para a análise dos níveis de EQPT foram Campinas e Mogi Mirim (Figura 01).
Primeiramente, foi feita a seleção das espécies de árvore de maior ocorrência encontrada nas áreas de
estudo, e que possuíssem melhor capacidade de reter (tornar-se depósito) os EQPTs em sua casca,
principalmente pela rugosidade, foram utilizadas as seguintes árvores: angico-cascudo-do-cerrado
(Anadenanthera falcata), angico (Anadenanthera macrocarpa), sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) e
timbaúva (Enterolobium contortisiliquum). O Município de Campinas apresenta as seguintes
características, relacionadas aos objetivos do estudo: a) Faz parte da Região Metropolitana de Campinas,
a qual tem população aproximada de 2,3 milhões de habitantes, onde situa-se o maior complexo
petrolífero e de derivados do Brasil; b) É o segundo parque industrial do Brasil; c) Possui grande frota de
veículos de passeio e de carga; d) É cortada por alguns dos mais importantes eixos rodo-ferroviários do
Brasil; e) Possui o segundo maior aeroporto de cargas do Brasil (Aeroporto Internacional de Viracopos);
f) Possui um intenso uso da terra principalmente para a agricultura; g) Dista cerca de 100 km da Região
Metropolitana de São Paulo, esta com mais de 17 milhões de habitantes, onde encontra-se o primeiro
parque industrial do Brasil, constituindo-se, entre outras coisas, uma importante fonte de emissão de
poluentes, se for considerada as direções predominantes dos ventos que se originam no Oceano Atlântico
que podem carregar poluentes e alcançar a Região Metropolitana de Campinas.
Em Campinas foram escolhidas 04 áreas de amostragem (Figura 1), onde foram feitas as amostragens, a
saber: 1. Área central; 2. Distrito de Souzas e Joaquim Egídio; 3. Aeroporto Internacional de Viracopos;
4. Distrito de Barão Geraldo nas proximidades do pólo químico e petroquímico (Paulínia/ Campinas). A
segunda cidade escolhida foi Mogi Mirim, distante cerca de 50 quilômetros a norte-nordeste (NNE) de
Campinas, com as seguintes características: a. Possui aproximadamente 85.000 habitantes; b. Possui
baixo a moderado nível de industrialização; c. Possui baixo a moderado nível de concentração de
veículos; d. Possui intenso uso da terra, principalmente, para agricultura. Em Mogi Mirim, também foram
escolhidas 04 áreas de amostragem – Figura 1, também atendendo aos mesmos pressupostos iniciais
definidos para Campinas, de áreas mais ou menos poluídas: 1. área central; 2. proximidades da mais
importante rodovia que corta o Município (SP-340), próxima à área urbana, na periferia da cidade; 3. área
de grande concentração de vegetação (Horto Florestal); 4. área urbana com pouco tráfego de veículos e
bastante arborizada. Em cada município, as espécies de árvores foram selecionadas e com o auxílio de um
raspador, cerca de 100 gramas da casca de cada árvore foram amostradas. Esse material foi
adequadamente embalado e estocado em geladeira (BELLIS et al. 2000 a,b), todas as amostras foram
geo-referenciadas. As amostras então, foram encaminhadas para a análise laboratorial. O passo seguinte
foi a análise do material com o aparelho de Raio X do Laboratório de Geociências da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), e, com o objetivo de dar maior consistência aos resultados, algumas
amostras foram duplicadas, com todos os procedimentos idênticos (coleta e confecção da amostra) e
enviados para análise no Laboratório Churchill, Inglaterra (www.churchill-labs.co.uk).
Resultados Cloro (Cl) - Em Campinas os índices de cloro variaram de 5,4 até 51,1 mg/m3. As maiores
concentrações de cloro foram detectadas em duas áreas distintas. A primeira área localiza-se na parte
central do Aeroporto Internacional de Viracopos com índice de 51,06 mg/m3, enquanto que a segunda área
encontra-se próxima ao complexo Químico e Petroquímico de Paulínia/Campinas (Distrito de Barão
Geraldo), com índice de 37,62 mg/m3. No centro da cidade de Campinas, os índices variaram entre 22,0 e
23,7 mg/m3 enquanto que nos Distritos de Souzas e Joaquim Egidio foram encontrados valores mais
reduzidos, entre 7,5 e 19,4 mg/m3. Em Mogi Mirim foram encontrados na área do Horto Florestal, índice
de 11,9 mg/m3 e nas proximidades do Tiro de Guerra, índice de 9,6 mg/m3. Na área central da cidade e
nas proximidades da rodovia SP 340 não foi detectada a presença de Cloro.
Cromo (Cr) - Em Campinas os índices variaram entre 0,99 e 12,76 mg/m3. As maiores concentrações de
Cromo foram detectadas no Distrito de Souzas e Joaquim Egídio com índices entre 3,52 e 12,76 mg/m3.
Nas nas imediações da área central de Campinas, os índices variaram entre 1,83 e 4,07mg/m3. Nas
proximidades do complexo Químico e Petroquímico de Paulínia/ Campinas, distrito de Barão Geraldo, os
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índices variaram entre 0,99 e 3,52 mg/m3. No Aeroporto Internacional de Viracopos os indices ficaram
entre 0,99 e 1,83 mg/m3. Em Mogi Mirim os índices variaram entre 1,11 e 5,06 mg/m3. A maior
concentração de Cromo foi detectada nas proximidades da rodovia SP 340 com índice de 5,06 mg/m3,
enquanto no Horto Florestal e nas proximidades do Tiro de Guerra os índices variaram entre 1,11 e 1,38
mg/m3. A área central de Mogi Mirim apresentou índice de 1,85 mg/m3.
Cobre (Cu) - Em Campinas os índices variaram entre 5,1 e 29,04 mg/m3. Os maiores valores foram
detectados nos distritos de Souzas e Joaquim Egídio com índices entre 14,52 e 29,04 mg/m3. Nas
proximidades da área central de Campinas o índice variou entre 5,1 mg/m3 e 13,69 mg/m3. Nas demais
localidades os índices foram menores, foi encontrado índices entre 6,4 e 6,9 mg/m3, no Aeroporto de
Viracopos, enquanto que nas proximidades do complexo Químico e Petroquímico de Paulínia/ Campinas,
distrito de Barão Geraldo, os índices variaram entre 5,28 e 7,72 mg/m3. Em Mogi Mirim os índices de
Cobre variaram de 7,03 até 9,62 mg/m3. Os valores detectados foram mais ou menos homogêneos nas 04
áreas amostradas.
Chumbo (Pb) - Os índices de chumbo encontrados em Campinas variaram de 1,98 a 10,12 mg/m3.
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Figura 1 – Os municípios de Campinas e Mogi Mirim e a localização dos pontos de amostragem
Os maiores valores foram detectados no Distrito de Souzas e Joaquim Egídio com índices entre 5,28 e
10,12 mg/m3 ficando as demais áreas com valores mais baixos, Aeroporto de Viracopos e proximidades
com índices entre 3,22 e 3,68 mg/m3, proximidades do centro de Campinas com índices entre 2,3 e 5,18
mg/m3 e proximidades do complexo químico e petroquímico Paulínia/Campinas (Distrito de Barão
Geraldo) com índices entre 1,98 e 2,64 mg/m3. Os índices observados em Mogi Mirim variaram de 0,92
a 3,68 mg/m3. Com exceção da área do Horto Florestal com índice detectado de 0,92 mg/m3, as demais
áreas apresentaram índices semelhantes entre 2,59 e 3,68 mg/m3.
Mercúrio (Hg) - Os valores de mercúrio, quando encontrados, em Campinas variaram entre 4,81 e 9,24
mg/m3. Em Campinas foi detectada a presença de mercúrio nos distritos de Souzas e Joaquim Egídio
com valores entre de 7,48 e 9,24 mg/m3, enquanto que na área central de Campinas foi detectado índice
de 4,81 mg/m3. Por sua vez em Mogi Mirim, foi detectada a presença de mercúrio no Horto Florestal com
valor de 5.06 mg/m3, nas imediações do Tiro de Guerra com índice de 4,81 mg/m3 e na área central da
cidade com índice de 5,55 mg/m3.
Vanádio(V) - Os índices de vanádio em Campinas, quando encontrados, variaram de 4,84 a 12,76 mg/m3,
encontrado nos Distritos de Souzas e Joaquim Egídio com índices entre 4,84 e 12,76 mg/m3,, nas
proximidades da área central de Campinas com valor de 6,66mg/m3 e proximidades do complexo químico
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e petroquímico de Paulínia/Campinas com valor de 5,72 mg/m3. No Aeroporto de Viracopos não foi
detectada a presença. Já em Mogi Mirim esse EQPT não foi detectado nas áreas do Horto Florestal e do
Tiro de Guerra. Detectaram-se índices de 4,81 mg/m3 no centro da cidade e o maior índice, 10,12 mg/m3,
foi detectado nas proximidades da rodovia SP 340.
Zinco (Zn) - Os índices em Campinas variaram de 9,68 até 149,6 mg/m3. Os maiores valores foram
detectados no Distrito de Souzas e Joaquim Egídio com índices entre 28,6 e 149,6 mg/m3. Nas
proximidades da área central de Campinas os índices variaram entre 22,6 e 37,0 mg/m3. No Aeroporto de
Viracopos os índices variaram entre 12,42 e 17,3 mg/m3, nas proximidades do complexo químico
petroquímico de Paulínia/Campinas os índices variaram entre 9,68 e 14,19 mg/m3. Em Mogi Mirim os
índices variaram de 20,35 até 61,18 mg/m3. Os maiores valores foram detectados nas proximidades da
rodovia SP 340 com valor de 61,2 mg/m3 e no Horto florestal com valor de 60,26 mg/m3, enquanto que
no centro da cidade o índice foi de 20,3 mg/m3 e nas proximidades do Tiro de guerra o índice foi de 24,2
mg/m3.
Considerações finais Os resultados mostram que o método “tree bark analysis” pode ser utilizado para
biomonitoramento ante sua simplicidade na coleta e análise. Os resultados indicam áreas nos municípios
de Campinas e Mogi Mirim que sofrem interferência na qualidade do ar por atividades humanas,
tornando-se em alguns casos, a presença dos EQPT preocupante. Os dados mostram também que o
acúmulo de EQPT, em princípio não corresponde com a proximidade das potenciais fontes emissoras
desses elementos, como é o caso das amostragens feitas nas proximidades do pólo químico e
petroquímico de Paulínia/Campinas (em tese mais poluído) e Distrito de Souzas e Joaquim Egídio (em
tese menos poluído), neste caso isso não ocorreu com o Cromo (Cr), Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Mercúrio
(Hg), Vanádio (V) e Zinco (Zn). Neste caso, em tese, a emissão e posterior acúmulo de EQPT pelas
cascas de árvores possuem uma forte associação com as direções e intensidades dos ventos, mas esse tipo
de afirmação carece de estudos específicos e mais aprofundados como, por exemplo, tomar-se apenas um
EQPT e uma fonte conhecida de emissão desse elemento, passando a analisar seus índices em círculos
concêntricos ao redor da fonte, associando os resultados com a questão dos ventos.
Finalizando, o método é de fácil aplicação e de custos razoáveis, apresentando resultados rápidos para
tomadas de decisões, e bastante adequados à realidade brasileira.
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